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ىزارلا رداقلا دبع 0 ند رغم وهن راح ر ملا تفل د امعلا
 حر 

 .ىبأةمالعلا اعلام الا حاحصلاب اتكنم هتعجةغللا اعف رصتخم ذه ىلاعت

 |ج 4 هني 'رال ى اعت هللا هح راق مه ادا لمسار رحت

 واط ةفاح أ يقفلاع اد ألام لطف مو
 دمحم

 , ظافلأ اسوس ا 37 الا وهامم نسلالا ىلعهيار رج وال متسا ةزكل هظفحو

 الط يشوف رعب وعدم 0 وبنلا ثيداحالاو زيزعلا نارقل

 بوكت عظوم ف ا وماةم ةغئلا ل ود انمهريغو

 .نازوانمىرهوجلا هامه املكو لصالا الطعام ز قاد فلا نم هاف تلق هبق

 رك ذ ىتلاةيثالثلالاعفالا نازو ا نمواهاعف أرك ذل 0 لاعف الارداصم

 هنيزاوما نم دحاوىلا هدربوا هناكرح ىلع صئلابامأ هنركذ ىتاذ اهرداصم

 ىقنيععوتلا نذه نم.دجأ مامالا ىلاعت ناءاشن ان الاه كمأ ”يلادبرشم ْ

 هر“ ذى ملاعت هللادجج رهرثأت وفق ىنافا,اع دمتعملاو اب قون هملاةغلإ وصأ
 و



0 

 هتلش 0 زام لك لبن ماقلا اين ردو ادئازز رك ًالثلالمب

 .هنم ر 0 دملا :ءراتل] لاربع م هيمي اعف (ل 9
 5 ا ل در لد دب لخ دأر صن رصنس رصن نيزاوم ةعبسإ

 ,لعش لعف ) ناثلابانلا) وجدو ماو فهودم ادعال وق كوش اتا د

 ًايبمر ىهرب ىهمر ادعو دعي دعو اعبب عسب عاباس ولج ساجم سلاجاب رضب ريغ
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 ىف نيعلا ركب لغشب لعف (عب ارلابابلا) اعوضخ عضخ عذخ اعطق عطقب عطق 8

 مهف ابرط برطيبرطنيزا وم ةعبراهنمروك فللاو عراضملافاهحتفو يقال

 مضل ١ لعش لعف (سماخل |بابلا) اذ دن ىدص ةمالس سب لسامبف مه

 ,لهس ةفارظ فرظي فرظنانازيمهنمروك ذملاو عراضملاو ىضا لا يفنيعل
 قةوك عراضملاو ىضاملايف نيعلا رمكي لعفي لعف (سداسلاب ابلا)ةلوهس لهس

 2 ءاح ثسح ليهيلا هدا رك ذن1كلذلف ليلقوهوهوحواقونو قد

 نيوقحلا قير اولا ودلع تيعضتلاب اووودنفتا اة ووكا زو لع صن تاتكمل

 أذنه ا لمتشي يتلا نا زوالا 0 - وقام 0 ريغنودرك ذل

 نانيلازو ا رد خم لقد

0 



: 
ابلا نمواس واج سلجاب ريض رض يناثلاب امل 5 3 !ش ند و 8 وعف 50 59 5

 ظ كلاثلا ب

 ناكنيعلاجح وتم لعفيو نيعلار وسكم لعف ناكمو#اع وضخ عطخاعطق ءلطق

 دعتم لعفلا ناكنااضن العفن ز وىلعهردصم
 ناك نا نيتحشعب لعف نز و ىلعواي

ف ناكىتم واب رطب رطامبف ىمفهلاثم# امزال
 ىع هردصم ناك نيعلا مومض لد

 بلغالا ىهةلاعفونيعلا تف وءافلا ركل مفو مغلإبةلوعفوأح تفل! ,ةلاعف نزو

 رداصملاماو لكلا يف سايقلا وها ذهامظع ملظعقل وبس لبس ةفارظ ف رلنهلاثم

 الف سابقلا ىعمدقمعامسلاولفحلاوءامسلاالا اي ||
 ضل ة؛رطالف ةع اعلا

 ةنالثلا باوبالا نا ملعأ (هساث ةدعات ) عامسلامدعدنعالا سال ىلا راصر

وعبارلابابلااماوةروك د ملائ زا ىلا ضعت ىلاهدروأ
 سدلاامهيف كف رماح و ا

 نالعراضمانزوةفرعمىف يضاملا نمطسوالا ف رحلا ةكرح ىلع
 لعف عراضم

 موهبتك ىفةغالا ةم احالطصا| دك حافلا, لعفب الاز وكب الق الطالا دنع رسكلاب

اذكولدق عراضملاوىضاملاىفرسكلا عامجازالا
 عم ىضاملافربكلا عامجا 

 قش هوحنو لضفي لضف لام نيتغللا لخ ادن نم هنالاضي !لماق عراضملايفمغلا

عراض م وامهيف هلءاوسن قشأ
مضلإبلءفبالان وكبأل مشل, لعف 

 عبارلابابلاىفف 

 زاجاللابلططقق ردصملا وديقملا ىضاملاالا ركّذنال سماخلاو
 اعف يف انا ىتمو

لم ولا موتمنم هيضام نا اعافرمكل!بوأ مغلإ عراضم
 اضيأ اذكو ةلاحتال 

 . درطمهردص منال اردانالالمقلا رك ذعمىعابرلا لعفلاردصم رك ذنال
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 الار يم ىلا ع5 دب لمق لك كشنن|ذك و تفاتكال ,كلايناغف الان زو

 ا لعفلا هابتشا يلا ىذفي عذوم ىنالاةباتكلا ىفرصخادنال ابلاغ

 هدانسا ىف نوكي والعفلا هبردغن ىذلا ظفللا نم لوزيال اهاتشا مزاللاب

 نوكيف تيمرو توزغوحم ايئايوأيواوهن وك ة ف رعم ةدئاف ماكتملا ريمضملا
 ىلا هدانسا نوكيف افعاضم نوكيوا هعراضم ىلعالاد لكتملاريم ىلا هدانسا

 تسمو تددص وحن هبا ىلعالاد لعلا نيعةكرح ىلع صنلا عم ملكتملاريمذ
 ماكتا ا ريمذ ىلا هدسن ذئنيغاهدجو قذاحلااهباط اذا ىرخا|ةدئافوأ اههوحنو
 .ءاننأ 2 رك ذامعاو لا زل ةكئافللالمصحتو ا هامتشالل اعف دراصتخ الا كرتن و ظ

 "0505-- ةدئازةدئافلا ذكباب نمهناانل وق عم ىضاملا طفل رصتخا ]

 نمىنالثلا ادعامامأو#* وه فرح 1ك ةطساوباو وأ هسفنيأب دعتم ١

 .فرع هيضام فرع تف للاغلايفسايقلا ىلع راج هنالانانيمهل رك ننملاناةلامفالا |
 هيلع ةيئن اناق ةيضام سابق نع هندسي اعراس جر اهوار دصموةعراطم :

 هيدا نال يزال ؟5 هي يومدتلاو اوبل قدما لمقلا 1 تاس دكر ى
 ناو فنك ةيرعلا ةدعاق نم فيعضتلاو ةزمهط اهي دعت فرع دّقف فرع قم
 اذه يف ةسللافلالا باب نم ةراجلاءابلا ف رحيفاضي ا ةروكدمةدعاقلا كلت
 صتخم ةدئازةدئافل كلذف ةطساوبايدعتموأامزال لعفلا ركذ قفن|نافرصتخ ا
 رو ا ردصم نما عمان رك ذيتم نا معا (ةئلاث ةدعاق) املاغ عضوملا كذب

 هدحو ةنالثلازازوالا هده نمار دصم اك ةلعفتلاوأ لعفاوأل اصفتلا

 نم ؤيف ةدعاقلا ود ذا ددشم لعفلا ناىلعاصن هلككلذناكلعفتف هاعفاناقوا



 ةزمطا باب *ءاملأ لصف ١

 . باي نمهن|لاعفالا نم لعف قاناق يمان |انيزاوملاقانم زئلاو كلذ عمديف هابتشالا

 هل انزاومن وك هن افددو دعا نيزا وما نم كلذ ريغوأ عطفقوا رصنوا بر

 رك ذدنعروك ذملا فيرصتلاىلع اضي اهردصم و هعراضموهيضام تاكرح يف

 ءانرك ذىذلا فيرصتلاريغ رخآف يرصت نا زيملا ناك نادريغىلعال ني زاوملا

 لاثم ركذب اما باغالا معالا ىلع هبتثي مسا ىكك انطبضاناف (ءامسالا امأو)

 امريثك ناكنا أاوىس للااهيف عش :ىلادفو ملا سدااماوهيسةعروبشم

 ىلاعت هللا همحر ىرمهوجلاهلامها اذطو صاوخلا هديه نع ىنغتس هاندق

 ناوهب عافتنالام ومع صنلاو انازيملاطبضلاةداي زب اثدصقانكل و هدنعهروبظل

 اما ةغللالوصاركا | اناقمهفيحصت 0 افنيرح مايالارورمي هيلا قرطتيال

 ا( بنغالامعالا ىلاةيسنلاب بيترتلارسع [هادحا نيتاعلرمعيو اهب عافتنالا لَه

 أدامع |تاك رحلاعاون ىلع صيصتتلاةلقوةروبشملانيزاولاابف ام ضلاةاق ةرئاثلاو

 ظ وأ بيرق ن عفن رحتلاو ليدبتلاهسكعي ىذلا لكشل بابطب خ لعابيفندم نم

 نا ىلامشانأسأ انو فئدصتلا ل اس نماهنولمهيف دنعاهر وب لعا دانا

 ' محرلا ربلا وهنا هب ك١ ووقت ركل بجو لاصل ان لمع و ىماع لعجي

 أمرت رلااب ابوح ارتأت اقاذ ذا صلات يأ (أبأب) كبل لصف 9ع

 ءادّسا هلعقد أدبو ادّسادب ادب (ادي)نيعلا نان ناو 'ىثلا لصأ غلاب ب بلاو

 ىتلا رثبلا عيدبلان زوي ىدبلاو عطق ةثالثلابابو ىنعم أدب ,اوقاحلاهللا ًادبو

 مح ءىدبلاّربلا مرح ثردحلا يثو ةيداعب تادلو مالسالا ىف ترفح

 ان



 1 ةزمطا باب . ءاتلا ىلا ءاملا لصف
 نيدلا نمودنم "رب (ارب) هته ركعضوملاو لجرلاتأذب (أ ذب )اءارذنو رشعو 5

 نمازي زاجحلا لهادنعو مشل ابأربرمكل ا, ضر ملا نم ىربو اسباب نم ميعلاو

 اوكرت قاحلاةيربلا , 'ئراشاوبف ه عطق باب نم هقاحلا هللا وعطقباب نم ضرما

 ءارب وبف اذكن م أرتوةئرتتهأ ربونيدلان مدأ رباوىربلان منكتمنااهز .رمح

 ناآزو ىلع عمجو ىنثيءىربو عامسلاكر دصم هن ال عمج ال و ىنثب '.ال دملاو حتفلابهنم ظ

 نهوناتئير موةئيرب واضيأةمالسلا عمج و ماركو فارم *ًاوءاصن اوءابقف

 ًارابو هقراف كرش ًارابو دملاو مخل ءاريو )١( ءىرب لجرو اياربو تائب

 ربشلا: نم ةليل لواحتفلاب ءاربل او هدنعامريةساوةيراجلا ًاريةساوهنا سما لجرلا

 دملابءىطب ويفءانلا مضب أطيب مضلإبو زطب (أطب) يتسن (ًأسب ءىثلاتاس (آس)

 اطابنو نعم اددشم كب أطدامو كب أطب أامو تمطر !لّشالو 'ىطبم وهفأطناو

 تاأبم (امم) أهمسل لقاذاةئركب ىهف اك ةاغلاو هقاشلا ت كب أ ) هريسم يف 8

 قاب نسما نمءاهيلاو تنطفامى اه تابءاموهب تسن أ ًاوهمو اهب, تعوم و لجررلا#“
 ءاولاو هنف هل نكموءاهالزنمءاونوالزتمهلأوبوهلزنالزتمأ وس (اوب) لتعملايف

 ثيدحلا يفو هل اوذك ناك اذا,نالفمدلءاوءنالفمد لاقي ءاوسلادملاوجتفلاب .

 أوعجرهللان مبضغب |ؤايواولواقتين زوي | ؤوابتي ن |حيحصل اواوءابتين امثسعأ

 ءانأت لج رانا: اتلالصخإللا 'رق اه ءاءل وهولاقبابن مهمئابءاياذكو هن

 صكن يا 6 اجا (ا2) ملكت اذا« ءاتلا يف درتي ةانان هضو كالعف ىلع

 هأ أهعض وم نع 00 داعيا رت(



 :زمطادا ٠ ميس ىلا ءاتلاد أصق /

 ثللد نم 'ىلالاوهنطفقاذ ارتد (اه) دةحاو سذغاذ | ا ىثت (اظ

 اهتورا اذا لب التامات ( اناث ) 4 الا لصف رع ةءاشلامس *ث/اودانلا» ءانسمثو

 ةودشلا (أديز ةتيمر مهل هناثأو هته هنم تانأثنو عتمفدموقلا نعو

 يع تيكلانبالاقوىدنلا زرغمى ه ىعم الا لاقةًأر ملل ىدشلا ةلْزنع لج رلل

 زم تحتقاذاوةلاعف نوكتف تزم.هاطوأ ثممذاذ ذاىدثلا] وح ىذلا محللا

 لاثم ىلعءافثلا (اذن) قمحاطت “ىطن (اطن)ةوق عوةونرقلثم ةواعفن وكف

 مسدلامهتمعطام وقلاتام([ة)داشرلا بح لبقو ةءافثةدحاولا لو رملاءا ءارقلا

 رئاطلاؤج ْؤج (ًأجاج) ةمي ا |ىلصف #هءاورازيل !تايوهتخدشهسارتأمتو

 اهموعد أذا لبالا تأجل ْىئ ومرالا لاو * - احلا عج اوإهرددةنفسلاو

لق ءاج هاد اوعجلا لئلا سالاو وجا ج تاق *نل
 ىلو الا: ةرمطات 

 ىجأ أ نم زمهالب ثيدحلا قءاحوهحالصودسنا لبق هعابعرزل !ابج ش | (ابج)

 ءارراوةعاجشلا ركلاك ا طا رجلا ارجازممل هاد داوىر أدق

 "يذلا ه رجا واك قانا همست عر أرجو عطق بإب

 انجز ىنتك أ زجن وهب اريح -اوت دق ي اتزج ينهغلت اشدنعتأزجاوءافك

 ملاباطبا اما وةزمطاك : أعلا مل الاواثحم ىعع ةئشحن [ةجو اؤشجم ادجم

 الطاب ىا دملاو مذلاب ءافج يهدف لاعتال وقو لسا اهنامءانلا(اةح)دملاو

 كثيدحلا يف ىذلا اماو اهأنِجأ لقتالواميفام بصفاطامأ ًاواهاةكردتلاا نحو

 2 ءاملاش ناس الاءىيحلاوءىبذلا (ايج)ةلو بحت ةغافابيفامب ثر ودق |ًوفِحاَو



 8 ةزمطاب اب # ءاخلاىلاءاللا لصف

 الا | ذكىلاهءاجأ و هب ءاج دملابهءاجأو ةعيشلاكةئيجلا مسالاو ةحيصكة ثيجو أح
 ىذلا مدا وقالو شجن | ةد اواكب يل قمل رم طا

 ةينعك أ |دح ابعمجو فورحملا رئاطلا ةادجلا (ًادح) ءاجلا لصف زل تئج

 هللا ىضر سابعنب |اثيدحيفوةط وسم هديبهرهظ ب رضءأطح(اطح) بنعو

 بدذأ لاكو ةاطح ىناطغ ياعم لبو هيلعةللا لهل لوس رذخأ نع ىلاعت

 زوم سيلاماو زمه دق ءارفلا لاق ةئلح خوسلا لاح لاش ( الح )انالف ىل عداف

 لك هللا ودوسالانيطلا عيماز وكس ةأ ل اونتحتفب |( امح)ءاوالا نمهنال
 عمجاو بل راك محووب اكوحوافقك ام هاشم وبالاو خالاكجوزلا لبق نم ناكنم

 ا ء[سادبا رانحودودممد دم وهو فورعم ءالا احا

 اوكرت مهناالا ةيباخلاهنمو هعطقباب نمهابخ (ابخ) ءالخا لصف لع هبضخ
 ايكاو تاننلا ضرالا ءسخورطقلا ءامسلاءسخو 'ىخامءب واه زمه

 بلا خ (اسخ)دونجودنكمورخ عت حاوةرذعلام كلان ردا(! رع دنا

 علا يييستا باب 0 وه ا خووطقبنمددرش

 تنذلاع ادا نوتيلا لال توا طخأوامخالا ىلع

 هوما ا 0 . ماو اهشوومت الخ 0

 ثد دح يف وهو ةاع ريغ را ون و ا



 ةزمطا باب # ءا رلاىلالادلا ل أصف 0:

 هبابوة احافم عاطأ اردو عطق بابو عف دلا ءردل ا(ًارد) ة«لادلا لصف طعةقارس()

 ىلاب وسنم مضلابى ردوهعل التوددقوتةدشل تيكسكء ىو هد بكر كامو ع

 تأ اد اومن رادنو زمطاو حفلا ءىردوزمطاو مض اانءىرد ما

 نيت انحف 00 | رادل دملاو مفاتخاو معفادن

 عفش امواهءابلاو لب آلا مع فدلا(ًافد)هاد :اوهنساليأد ار ادوهارادلاه# نيلتو

 وهوقاثملابا ا دخلا ىف ا« فداهن كل ىلاعت هلل لاقابنم هن

اجرو 'قداماضا وهو بر طو ماسباب نم ل !ه جراد نمد !ةوخسلااضا
 

 هئمفد ةليلو ف فرظه بابو د انءقدمويو ى افد ةأ صاودملان افدوريصتلا» ءفد

 'حتفلاب | ًاندي انددقو نودلا سيسحل دماء ىتدلا( اند)تيبلاوبولااذكواضيا

 ءادلا (ًاود) ةصيقتلاد للا هئن دلاو لهسب اب نماضي | ءةدودملاو حتفل ايةءاندامبسف

 #لاذلا لصف ءاوداعمج اودملابءادق اخي فاخ لثمءاديءاددتمل وقت ضرملا

 عمج اواهز مه اوكرت نيلقثلال من يهو ةيرذلاهنم وعطقهبابو قاخ أر ذ(أ رذ)

راثلا دن واهلا وقلخ مهما يارانلاءرذ ثيدحل ايفوءاملادب دشن” ىرارذلا
 

وكيا رودرا ورانايفتو ديما أزمهر عل
 اهحتق وءارل ن

 هاجرأ ( أجر )ءارلا لصف 8 ىتارذنا لقتالو ضايبلا دب دش ىاامهيفدملا

حن ورخ ٌءمىادللا رهالن وج م نورخاو ىلاءتهلوقودر +
 ام مهيف لزس ى

 ظ لوقيبب رعلاض عب نالدب دشتلاب ةمج راااضإ |لاقبو ةعجرملاك ةئج رملاهنم وديرب

 هفرظ هبايو دسافلادملاءىدرلا (ًادر) زمهيالفق تيضونوتبط+خاوتسحرا
0 

 رسهلوق )١(



 ١١ ةزمطاب اي *نيشلا ىلاءارلالصف

 ةكيزرلاو هتزرملاو ءزرلا | (ًازر)نوعلا ءد رلاوهءاعااض أه ادراوهدسقا» ًادرأو 7

 افر (اف ر)ةيصم هتباصأ ياهثب زر از ردقوايازرلا عماو هبيصملاةيزرلاو دل

 اتغأ نم م مالسلاو ةالصلا هملع ىنلا لاق مه ماعرو عطقدبابوهحلصأبونلا

 دق ن مدلاو سدا م .رك ذاف ررفغتسان موقرخ

 ةئور 0 ف ور (أوز)“ للام تق تايداق ملسعتاب أىام دل وقر

 4 ياز ل لصفإل اهز ندع اركز ودل ملاذ لجميإ وهف رندا اطر '

 لج رس (اس )«نيسلا لصف“ ةزوهو لاجرلا لصا نأ هن تن ء., دا

 مالاوهجاعودشبط# الاتساو مطق باب نم منمسلا الاس( الس) فرصيالو فرصي

 ةزدطار كب ةيئاسمودملابةءاثنمولاقباب نمد رم دضءءاس( ًاوس)ءانكلاكءالسلا
 : «ىرقوزغلاو ةمي طا يارضلاءوس !/ةرئاد مهيلع ىرقو ,ضلاءوسلا مسالاو

 لح لأ لْوَسالوءوسلا لج روةفاضالا,ءوس لج ر وهل وش وةءاسملا نم م حشتفلاب

 قاس وه نيقبلاو ل اج رلا ريغ وملانألا نيقي اند ونيك 7و |

 صارت ريغ زم ءؤس ريغ نم 1100 5 تباقف ةثويس

 هخارف تابنلاو عرزلاع طش( اطش)#نيثلا لصفإلم ةثحافلاوةروعلا» اوسلاو

 هطش ىذاولا '"ىطاشوهؤطش جرخ عرزلا ًاطشأدقوهف رط شفخالالاقو
 سكلاب هئنش دق و ضغمملا 'ىئاثلا( انش) عميالو ةيدوالا ”ىطاش لاش وهساحو



 ةزمطابا,# ءافلا ىلانيشلا لصف ١39

 انحكن ااولاةفافل اةزمطلا نماولدبًأدقولابجو ليكعا رفهعج وار فلاف وج

 اةفلو هلم ةئتفت اهأتفو عطق هبابو اهقخي هنيعأتف (اتف ) ىرتسف ارفلا



 ١ ةزمطأ باب * فاكلا ىلاءاقلا لصف

 لف تائفون وف ارعمجو ةفئاطلاةئفلاو عابهبابو مجرءاف (أيف ة)مرقلاو لمدلا :

 ةءافا ءىفب تملا زافكلا لام -- افالاقي ةمسغلا ج رخاء ىفلا -

 تناك املك ةبؤرلاقو سمشلا سنام 0 و ا

 ءىفلا عجو لظ وهف سمش هيلع نكتملامو لظوءىف وهف هنعتلأ زف سمش |اهلع

 لالظأ !| تأيفو اهثمق يف ضن تأيفتوةئيفنة رجشلا تيفو سولفكءويفوهأبفا

 ا هائلا ةءاثق ةدحاولا رايجا 0 5307 6 كيلعا

 مضل انا رق ا :باتكلاا 0 تود و وريطلاشيأ, رق و د

 مالسلا د أرق ا ارق! روج زال تارت بسم

 دملاو مذلاب ءارقلاو هديك عفا نات ىراقلا عج ونعم مالسلاكأرقأو

 (ابق)عضخ هبابوةر !اديدشيا قاقرمحأ(أن انق)“ىراق عجن وكي دقو كسننملا

 ) 1 :5 ) * فاكلا لصق 3 عى علا فىاكو أشنو دملاب ء ءاقتساو عاببا,ن هاك

 لفقر اهمضو و ءافلان ركب قنكل رءبكلااذكو يا

 ىا ءافلا 0ع 'اتاش ةقيقعلا ثردح فو دملاو دل 0

 «قاكموبف اشىواسعىث لكوءافلا تفي نانأ اناكمنولوش نوب دحلاوناسواستم

 نعظلا ىنكمو ىرخالاةلباقمامهادحا حب ذتث ي دخلا ريسفتيف مهضعب لاقودل
 ف



 - ةرمهطلابا*«يلاىلافكلالصف 01

 دملاو ريكلإب ءافكو ةافاكم هافاكو زجعيفدرك ذ(تلق)ز وجعلامايا نمموب
 هواك هللاد الكواسإب وأن اكأبط ر بشعلا الكلا( الك )ءاوتسالا ؤفاكتلاوهازاج
 هنا ثيدحلا يفو ةئيسنلا ىلاكلا وهظفح دملاور كلابةءالكع طق مطق لثم

 ناكو ةئيسنلاب ةئيسنلا عيب وهو ىلاكلا ىلاكلا نعىهن ءالسلا وةالصلاهملع

 عما وةردلاةٌولْوالا وعلق ةرملا ل الت( ا 0 *6ماللا لصفر » هزم الييم.ىالا

 ةولللاو دسالا ىشأةؤدللا وجاتنلايفنيللا ل وأب نعك ابللا(أبل) ىل اللاوؤلؤوللا

 0 تجر خ اجبر ءارفلالاقزومبمريخدلسأوةثبان جملا. اهق فلا وسلاك

 ( انل) تياااثرو ةءوسلا الحو جحا, أبل اولاقز ومهمب سيلام زم ىلا مهتحاصف

 اهنعماح اهم تلو رظنلاهيلاتددحا اذا ىنيعب هناتلوهتيمراذار < لجرلاتأتل

 عاش عطق ل اثم اجلي هملا ال (ال)هبتأتلامأ هللا نعل لاقيو هتدلو هيدمأ تانلو

 7 رطضااذك ىلا اك اودا ركألا ةئجلتلاو هام اجتلاو المو نيتحتفب ال

 هبابوا اي يم راصم اعطلاو سم (ام) ملا لصف هدنسأ هللا .ىلا أ اأو

 هارمأ لوش مهضعلو عطقب إب نم ماعطلاهأر مو رسكلاباضيأ ىرصو فرط

 ةاشلاوروزجلا"“ئرموددشتنأ كلو ةيناسنالاةءورملاودأر متسا ماعطلا' ىرمو

 اص ءرمادهل وش لج رااءر اوم وقاحا,لصتم وهوبارشلاو ماعطلا ىرحب

 ٠ متفو ةزمهلا كرتب اضياةرم وةأرمهذه وعمجالو نأ ر .ءامم و هيف ةغل ميملا ضو

 اهمذ ولاح لكيفءارلا تف تاغل ثالئف رك ملا ىف لصولا فلل !تلخد ا اذافءارلا
 هذهو نيناكمنم انرعم ةثلاثلا ةغللايف ن وكف لاح: لكيفاهعا عا ولاح لكيف

 ى الم ولدو « ءوامع وهف عطق بأ نم ءانالا الم( الم الم ) لاح لكىفءارلا تف ةةأرما



 ١ ةزمطابا *نونلال صف

 اذان ورنخ اوربت ايزل اوتان واعز وذا ةفاطل وراديو ذاع زك نيتك“
 نيب ملا رويل هش يا امراض جرا راسو ومع داء وو وقلا داكما و دانا

 ثيدحلا ىفو هدعاست ًالمماذكى عم الامو فرظهيابونادودمتةءالملاوءالملا
 ًالملاو هيلع اوعمتجا رمالا ىلع اًولامتوهلتق ىلع تاالامالونامعتاتقامهّللاو
 0 لاق هيأثم دعا فانا تكرس قاتا وهو ةعامجا

 أبنأو أبنو اينلاقب ريما أبدلا(أبن) *(نونلا لصفإل مءالم | وندحأ ىلا رع ملا
 ةيرذلاك هزم | وكرت لعاذ ىنعع ليعف وهوهللأ نعأينأ هناليبنلاهنمو ربخأ يا 0
 ىبلا يف مالكسلام ريع ا وب و ظ

 يف (أ احن) عطقو عضخ هنابو عشرا نا وهف ان( انن) لتعملا نمان يف روك ذم ْ

 اهم وعق دن ةمقلب كماعط ىلا هرظن ةدشاو در يأ ةمآلإ لئاسلاةاحناو درثردجلا

 ةعيسنلاو نيلتو زمهم اصعلا يملا رسكي انما (ان) ةيرض نزوي ىهو هيلا |

 كلوق نم ل وعفم نعمب ليعف ةي الا ينءىسنلاو دملاب» انلااذكوريخأتلا ةليعفلاك ]

 رت نوح بف لاووساو وفءو نم وهفءرخأ ىأ ع طقباب نمهأسن

 مسالاو هقلخ للا أشن |( امن )رد ىمىلام رحلاةمرحمريخأتهبدار ااوليتقوملا
 مم ظ3ٍ 000 رالي احا ا حم نع

 ةءاحسلا تن 5 تاعاملا صفح ًاثنبام ا جم

 سلة قم طول ةافعانو ان( اون)اهعاق عف ريتلا نفسلات .امنلاوشااه ثنو تعفترا

 اهلقثت ةصعلا ءىتل ياةيصعلابءونتل ىلاعتهلوقهنموهلقث أ ل اهب ءانولاقهبابو



 ةزمطاب ا #2 واولال صف ١71

 هاباَعِ قرثملا نمهبيقرعولطو رجفلا عم ب رغملايفلزانملان م مهن ط وقسءونلاو
 َْ هرعلا تناكوام ريرشعة مير ناقة الخامام قير شع نيف نعاس نب 7

 دلو ب اونو رام اوذاديعو ديكو ادن مجومئاطل يف

 ص وأو ءلأ لضم ىأىأ يفعل عا نزوبءانو انا ريغمنأول نزوى

 ةبوأدودحلا جو دملاع اوأ روصقملاعمج و ماع ضرم دملاورصق ابءابولا (أبو)

 اهسش لوكس 5 ح صفت : ىنح نيتضيبلا قويع ضردملاو رسكلايءاح ولا([ وز

 كو ءاح ودل 5 موصل هيلعف عطتسإ م نةءابلاب يلع ثي دح | ينوءاصخماب

 ةعصل هعضو لمد ء 6 اجوهنملو* ”نيأ وج وم نيشبكب ىض هنااضإ | كثي دحلا

 مهصعلو تيصوب ”لقنالو تأ وتو فرظدبابوةفاظدلاو نسا ةءاضولا(أضو)

 ل راك ر دسم أني وهو ما ل ولاوهلوقب

 هلام ىطوأ(أطو) 0 نمل وبقلا ىوسا لبقومومضمرداصل

 هقرط هبابوايطو راص عضولا ٌوطوو اميدف اضإ اهوحنو ضرالا“ى ءووأطو

 ثيدحلايفوةطغضلاك اذيأ !ىهومدقلا عضوم ةبرغلاك ةأطو ولأو ةكطوب هاطوو

 ءىش ةايعفىلعةكيطولاوءاطغلادضر سك ا ءاطولاو ضم ىلع كتأط وددشأ مهلا

 ةرارمغ نم ص رقثالث ياةئبطو نم لك !ثاللث جرخ |ثيدحلا يو ةرارغلاك

 ءاطو دثأ ىلاعتهلوقواومتةأوب ةيلعأ ةطاوتوهتفاوةاطاومر م الا ىلعو اطاوو



 يبيت ير يللا ءاطاو رار

 .ًكرأواسملا ىلع 0 يا لاف رشفخالا.ر رف وتاتالا مش وم 5 1

 ياكل تاو يف لقتالوترشأهيلاتأموا م وز اكتم هل صن يأ 3

 عطخو طق هبابو كس ده( أ ده) (ءاطا لصف
 0 ءطقسإ ىتح هجاضن اداج| عادق باب نم محلل اره ره( ه)هنكسأ» ًادهاو
 عا ب 0-0 65 0 27 .هايعأو

 7 0 0 رع ره لجو بزبه زوتساوقأ مو

 انهو رسكلاباضيا ف دو قرا هبابو انه راص م اعطلا وده (ًانه) سانل ابا زمب
 هب انتر كل ابماعطلا *ىئهو ركل ااا ءودو عطقو ب رمذباب نم ماعطلا
 لاب يتبتوةثباذكب انهو يزعتلا دش ةئنبخ وع ىنه وهف بعتالب أر مأ لكو
 نافيا ءالاثاناتا أذ ناهو فاهم ادامحاو انهك ودا لاف اه(أ وه)
 ءاهو5 اهوا“ © اهلثم م ؤاهوام ٌؤاهو كاهىأ ةيحا حتفودللاب لحرأا ا

 جاه ةيفاوتخاو د ع 000007 3

 ىنعم ا ويسهل تايراكج ءىدح راع لثم ةّئه ا رمال تئهوةعيشلا

 هحلدأ هاهو كل تئهدنم رو

 بداورف نيتحتشابدا أمدلا»بدأ (بدا) ىعرااسالا( يب أ) 6 فلاالا لصف
 ( راتغ - ؟)

 ةغلاعضو عذأ تعضولثمأمو

ٌْ 



6 
 2000 7 هم

 2 فب 00 هه وءاتلادب ل ند ط ٍ ةسصم ابل 7

 اده س

 تيسهنم لوقت كالطاونأ رسخا حيتفلاب بابتتلا( ببت) 4 ءاتلا لصف كلحاصب
 ىألمف راضانر .كصملا ىلع وصتمةلاسومادب دب تدب واناسر كلاب تت لحراب

 79 وتلاوبارتلا(برت) ءاقتساو ايه مالا تتتسا وانا ردخ واك اله هللا همزلا



 ١ 6 ءابلا بأي 2 ءاثلأو ءاتلا للصف

 قال رتلاو عل رآلا : ىف(١ ١ ء ءاتلا حتمي ءايرتلاوباريدلاوبرءةلاوبروتلاو

 : لا نول ءانلا ردكب ناب رتوةيرتأبارتا |عمجو ىنعع هلك 1 ههيفءاستلامضب

3239115 

 انج قالب
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 دب روباز :لاب قصات اكر ةتفاىأ لحرلا برةدموبر طدباب وبارتلاهباصأ
 خطا بأز زلابه خطا ىأب رتتفامزتت هب رثوا ريخباصأ ال ىَأ هيلع ءاعددادي

 برأ و ةجاحلل أ هنافباتكلا اوبرتأ تيد |ىفوبارتلاهءلعلعج هيرئاو
 :بكسمو ةقافلا وةنكسملا رتملاوبارتلار دش لاملا نمل راصهن اك ىنغتسا لجرلا

 دحاو ةس .ئلاوجار "ةمجوتدلار كلاببزا ااوبارتلا 1 ايقدالعأت رموذ

 ىرض وح ا ِّ ءوعوهم 0 00

 نكلوىدنعَ ءلاةغللال وصأ نمحاحص طاريغىفهن دج والو ةموعلا ىنعمم وعى

 0 لقلم ارجتوهومودوةمودوهوأده نمر هشأر ظن هل
 .اتتساو ةرص.ةطنزوب ىهوةيوتلاةبوتتلاهب وبيسبات 5 ىنواطهتقوهماع نأ

 ءامقر 3 ئكاوةباثأةدحاولا رجه بأثالا(بأ:) :4ءاثلا لصف ب وتين أهلأس

 دقمحشبزثلا (بر') تبواثت لقت الودملابتب ءاثسوءابؤدلا نمىدعا ل ثا ىفو

 هيلع برثوموللا فءاصقتسالاورييعتلا بي ثتلاو قيقرءاعمالاو شر كلا ىشغ

 ةسقربلا (بقرت) !برةيلعمللا ىصهللال وسر ةنيدم بريد وهلعف هم اعمق ابي رثق

 نياعث هعجولا وطتايخلا ل نمبرضزابعُلا ( بعت )رم هم نان نم ضربا 1

 + تلا رضعن ىف طظفالا طقاساذهوةسجلا فلعل ةعلر الا ىفهل وق ( وق(

 ةدحبححعسسص م مأ بن : أرمتلا طا ط وةس عمهنابسأ



 ابلاباب محل | ىلاءاثلا لصف 0

 .باعتلا (باعت] نابعت هعمجو ىداولا قءاملا ليس بعللا ةنرش ءاملا تع

 (بقث) بلاعثتاذمالللارسكب ةبلعتم ضراوة اهثداثن و ءاثلا مب ناباعت هك ذ

 (تاق)# فاقلاحتفب يقثا ك ةبقث عحمغلا,بةئلاوبوقلا ادحاو حتقلاسقثلا

 اهئ

: 98 : 5-1 

 ل ذم ادوةيلدهريظنو
 تمد ورم هن هبابوهب بثيام مج | رمدلتب بق أو لقتل انآ

 اهاكذ ابيقثت اهيةثواهدقوأاربقثأ و جتنا اًاضي أةباقتو لخ د هءاروع ,تدقارانا

 ع
9 0 

00 
 000 حمال باو هةلاو

 ناكعلا قاقد نم ران |

ن رمذةنأب ودم ةلسوهيف سعلا ل 0 :
دحاولا بويعلا بأ انما وا

 ة

00017 

 بائثمو ءاملا كاذكو اًؤاحوا وعمتجا مادااباثؤواو ما حتتبا ذا ذب !اناروث ولاق
با لاق(بوت]ه اللاحم هب ةمادم

 وثبات! ىحاسا لا ااه : هي وا
 هبأبو محجر باثو با

 معادو ك4 يدع همأا د لجرا : 1

 اعب ةرمهيلاباثي ىذلا م ذوملاةياتملاو هندي

ازج يوكو ,باوثلاو ماج و ةمامح وءامح وةما غور اذ ( تاو )6 ائم
 ةعاطلا ء

 له ىلاءتهلوق هددعل وهريغوى رهزالاهةناذكءازجلا ناطمامح(تاق)

 ةب وشم كلذ نمشي 'ىلاعتةل وق وهباثأ عع هبوب نالاوز وج ىأرافكلاسب و

 بوت لج رومونلان مريخ ةالعلانذ زا لوتن جقلا ناذأق سول

 لوةتابع لضم قام مناسب لسخد ىذا وهو تيكسلانب لاق سى ةارماو

 وطت مل ى بأ (ببج) م ا ١ ىلا ف ع [بتتءاثلا حتشةار أ تيد
- 

 ع
 ايا ءانعم(تاق)

 بدحج كوسم

2 



 55 ءالابأ تو مح | لصف

 ميحصلاو بتودخؤ وسراووا ودة فاطا رعمهنلا هدب قدحمو (كاق)
 دو الا يدع وليت نعيم ملا ىوهر الا لق5-1 ليصل فام
 رمدلاب دج هنا ثيدحلاىفو برضةبانوس علا ًاذي أبد اوبدجلا مهبادأ

 (بذج) دارسا هدف ممارس دولنا محتفب بدن 53 امعلادعت

 لونا و ا دتحاو ب رضهءابو ىلا ىلعد دبح وهب دج دملاب لولا

 برط هبابوبرجأوهف ا يا ىأةبدج

 فورم ًاضيأ بارحلاو رسكل!بارجب رجح | عمحو برجو برج مؤقو
 010 رالاو, اعلطلا ور ا 002 عم اوهحتفت ةماعلاو

 55570 ا اود رجلا 3 اق)نأر 0

 حتفب برجل ا 5005 وه ىذلابب سا ديس ندور | نق

 نإ الا الععافهةامحءا رلا تيررزك نافذت ا ا ًالاه_ترجدق ىذلاع أرلا

 1 دي ربا تقلا ناريوا روم اي ةيرللا دلل يدينك ىرللا
 ةيراوجو براوج بر وجا عم (بر وج ةئاعلاءابلا ديدشتو حتفل ابقي رخلاو

 نمهريغوعاتملاباج(باج)هسافبرولاهتسيلا ىابروجتفهتبروجو

 هبلتجاو هسفن ىلا ”“ىشلا باجوهاثم ًاباط بلطي نزوب ًاباج با <وبرضباب
 هفلخ _:رم هب حاص اباط بلطي نرزويًايل> ا ةريزق رع نادخو

 عمجاو ةفحلملا بابلجلاواوعمج اوبلج اوهياعباجا اذكو قبالهشتساو

 بنلا (بنج) تاوسالا امهيفماللا ح_تفبةبلطاوباللاوسبالملا
 و عم هساح ىلا و4 دج ىلا دعق تررم ةيحانلا ةينخا وتنال اوتتحلا



 ةناح ءاساف اعمسءاسال 2 ةفاضلا وةعاطا 6 ةءا : إ مسالاوةياحالار .,دصألاو
 هللا

 روادتلا توادن اوةيواحا ودءاعدهللاب اجت ء!هنمو دم ةباحتسالا وةءاحالاو

 1 5 1 000 58 لااط 1 1 د 00 3 :

 داولهرخصلا اوبا>نيذلا دو:وىلأ_هتداوقهنهولاقهباوعطقو قرخباحو

 قط

 روؤر لكلا ةبحلاو هنا 2 لعقود راديو هس أ هلا هسح (بحإ 0 ءاخا

 لسلا ىلا مح يد ةحأ تلاع :6نو وناس ثمد دحلا 3

032 
 اتخأو هيلعدر 1 : * 1 دع احتمال اك باحتسالا



 ما ءابلا ىلب # ءاخلا لصق

 ىلا هناخاذت ليقوهمظعم حتفاءءام لاب ارح و ةيحلا ان ضن |تانحلا أوبحلا مغلاب

 رتسلاباجحا (بجح) نانسالا دضتس ح21 اب او ليااعيلا ىهود ولعت

 نريربتعلا كوول ورا نعنللا ةنوو دع هيا ول وخ دنأ رعةعشم هيححو

 بجاوحو باديح ههه رمألا تحاحو تجا وج ةعمح ناعلا جاحو

 ضرالا نم عن ؟ ميدل ديعاو ءانأا نع كلا |بجتح اواهح اون سمشلا

 يق ونرطا هناا رد رو يدع ورا ادلى ىلا ذب الادلاحتذب يا

 برا |(برح) بدا. ةييمقح | رفا دسار يوودخلاو تبدد

 اذا نارغاو دعيت ارخلا مو. .ككاردم ون ارخاو 5 ديدق ودوم

 بزح(بزح )دج ىملا نم ليقبا رحخ أ ل نيناكوتر جرن ىلاعتهل وقوةفرغلا

 لاا ف اتنذ هاداوكا رقلابازح أ هنمودرولا هلا[ 00 زطاوداح تانضما

 رك م أ ةيراخم ىلع عمت !افئاوطلاب' دعالاوا زيي خاوووكو

 سلا اف ًالسويتا دل ومالا 7-00 ( نيو ماللاود الصلا

 00 م ْ : لمفأضيأ ب دحوبو حدو دعملاو مذلإلانابسحو

 ش 5 ىأ تفل كالد بسح كلا ع نكس] م ردو رد

 هلام لسقو هيد هيسح 0000 000071 حلاو

 لاو دملا تبيكسلانب!لاق فرظ هبايو سدح لج لاو

5 كبسحو /" ارالا 17 1 38 4 و 5 ةرششلا وعأي الإ
 5 5 مم 

 ا تادخا م اناس اواناسح ءاطع ىلاعت هل وو ه:و فاك ىاباسح

 اهو ربك هيكل ريك لا ريصلاهبعأ رسكلاب ا اصهتيسحو



 هوبصخل هت وىهحلادملاب ءايصخلا (يصخ) ةهتتتظرسكلابانابسحو
 نحت بصخلاو 8 ءامصخلا رس دي لل علا حبا !صاخأو عع رامح اعد

86 
 و

 برض هنايو هب 59 اصح دو راثلاؤدشقلا ام لكو ىم رت ىاراالا ه أم

 أمسع ىىلاعت هللا ىصر ل رم مع نب اةءارق ىهو سصخ | ى4 عل نىيح (بضح) .

 ةعمجو كالد نمررك [ليقوةدسز ونامت فاقلاز وكس و مغاا/لقحلا(بقح)

 ىهو تةتخا:ةدحاوفاقلاز وكس و سكلا.ةستخاوفافقو فق لم باَتح

 نيللاماللا تذيب باح (بللح) باّتح أ ةعمج ورعدلان «تمضل ستخ ونودنل

 ةًاضنأ ىاتحا واباحمشل ابا« بلحه تلوقتردصلاًاضي وهوبولح ا
 هل حلا نيل بيلا و تأ كأم هب ولخ أو وامر ولخاو نتحتش هلومشو

 ءانالا ممملا رسسكي باحلا
 يع

 ًاضيأ 2 اخ كلا لج را تييخهنم لوقت عادخلا لج رنارسكتلاو
 عدو هَ برح (بر ,خ)اضب أين خ وايبخو ةرهبابو ودعلا نمب مضسخخأو

 ايرخو ايحاص اسمر يخل و ب رح رادو ان ردح ميش انارخ ردع لا

 فورعم تسدروشتلا ل لرزو هلال م * ناو ةغلاسللوأ ل أهم ملا وشفل د دشوب وسب

 ةيشحلا عم (بشخ) حتفلاببونر خا لقتالوةغلروةصعلان زوي بون راو



 9, الا تالا ح

 نارتعصكخ» نايكخو 500 ٠ ناتمضإ بشخو ناتحاش ىشخ

 لبج لكواهابشخ ل وز ىتح كم لو زنال ث يدحلا ىفوةكمالبج نابشخالاو
 نيشلا رسكببشحلاوةسباية برك ىأءايشخ ة هج بشخا وهف مظع نشخ
 ةهنع هلأ نا 7” ثربدملا ىقواتثخراص شوش ادقوندحلا

 طظلغيل ىش 1١* قءافتحالاو لمعلا ف سفنلالاذ_ّدباو الغلا وهواو. شو دخأ

 اضل ًابامخأو يمخدلب ل لاقي يد ادخ مك (بصخ -( ديلا

 ضرالا تبصخأ دقو راظن.هلو ءازجأ دحاولا اولعج مهن :اكمجحايد و

 باب نم ايصال يا موا

 (بطخ ) نكرملا بضخلاو بيضخ فنكو هوحنو ءانلاب يضتخاوب رض

 لوك وكل رعايا عملا لاق(تلق كلذ ر همك طف ال وتكرم الا ىيوطخلا
 ةيطاخ 4 رهزالام اك ىبنأ ب وط خ هعمج و ريس نط خ وليلج طخا در

 بطخو ةباطخو ءاحللا مب ةبطخ ربما عي طخ واباطخو ةبطاخمالكلاب
 اهلا فءاطلا مغيب بط ءالارسكب ةبطخ حاكنلا ىفةارملا
 بأ ىلا نووي ةققازلا قيادي اهنا وابيطخ راص فرظباب ن رم بطخيو
 الخلا ( سلخ ) روزلاب مهفلاخ نم ىلع اودهشين اناا ارا فاطم

 55 ىا بولخ وبالخ لج رو انو اه دكا زفت ارز ابنا ةدوجتلا

 لبق هنموعداخ هن 06 رمال عالاو 11 فانيلا وباخلاق ننلاوونادك"
 بلحاَو ةفاضالاب سلخ قرباضي لاَ اة 1 ل اما نعال و دعي نأ

 رصن باب نم تالا ل و ناسنالل رفظلاك عابسلاو رئاطلل مملارسك 2



 نابئادلاوريغال فلل الا تاأد و 5 عع هسعناو كح لمع قساد

 بديبد (ببد) كر<يدقوز[كاوتد :بادلاور
ةلاد ذل ىلا ع ةررك اديدو ايد ريسكلاب

 م ردو بلذ ئم بدك | وذ ةو

 ءعذوم اهحتفو لادلا مك ايلا بدمو تاومالاو ءاحالابذك | ىا

 لك نم لحما اذكو حوةةمردصأ اور ١ وكم مسالا ل ١ ةابدمادكوهي رج

 برا ىلعتءارجوةداعةيردلا (برد) برمذي برك لعفشي لعف ىلع ناكام

 هبردم لج رودب ) ١ | َّى رمذوهداةعارسكلاب ءو ءكابرددقور ا الكو

 (بعد) اهلعذسوعوقّقحدلا دا يرددقوبرجو برجك بردمو
 ةبعادلاو دب دهتلاب باعد وبف عاتب عاقك بعدي يعد دقوا زملاةباعدلا

 7 تبيلاودلا دح دحاأونالو دلا ود لدةدحاولار . 7: ىادلا(لاوزةحزاملا
2 

دلا (تاقز# بنا ارعم
 صن لادلا حتا بالو

 2 ب رخأ|ىفهياع

8 

 ند ثالاوزمطادادأو نان و رمهم باذلا (باذ)
 ايس

 .٠  5 5 1عا ,

 ٠ ! ام تدلك تاق رك " لح رابؤذوبائذ
- 

 بابذلا ةدحاو ءاطا لبق نونوءابلادي كتوم ذلاب ة



 م١ بالا باب # ءارثا ىلا لاذلا لصف
 ةرغاو بارغكنابذ ريثكلاوةيذاةلقلا فباب ذلا عجو رسسكلاب ةئايذ لقتال 0

 ودم ندر ةاردلا تاوناكا نكن ةدميودر ةدييعو ناو

 بهدم اكبدي ذلاوباذإا هيب ديا 0 اارمسكب ةبدلا اورشدح ناويد ف ونسوا

 0 ىدلارمدلا ل ومالا بوتاقنلا(ي :3)ني رع 4 ةرخأإ تدي دملاور < ذلا

 ةرلا نم يرد تابقزولا ديكلا نب انانودامف دانا ادن اكيآ رقو وسلا"
 لاق هبابو ده كاد باذ 3 روة!بونذة ذر دوا لاةيالورك دتوثنؤت

 عا ند هل 2 4 باذو ئععهبوأ ورغد ةوواولاحتفب اك 1

 ع

 هوم ىأ ى هيرو عوار و دنا اعربهذلا(بهذ)تيوبجوىا اذنك

 الانربيغ ق لاقالو لاعاقا ءامس !نم مسا برلاو كلام“ قلك موا نا

 تاز تهون ل د ونت رس سل دودو م رق نا ال بور
 مرو ليعمل نام ام كنمفلا را ل ريغ يردي ع روز اذن كاطل

 ل فة وهدشي ةركنلاب صتخ ضفاخ فرح برو ةيرتلا ن ماضي

 امر ىلاعت هلوةك لعفلا لع لاخدئلامهملع لخ دن وتب رلاةيفءاتلا دلع

 1-5 مسالا ىرااوالاج رهب رلا |ةيفءامل ادلع لقب ءاويرتك ىداذو

 نم عيطق برب : كاوونكو :وس رىلاعتهل وقهنموس اناا نم فولالا مث وزير

 هلا رتذلاو قدمو ذأ د دي ل هانا كايين ةياربوو لب نم باطرالا :

 هي ءارلا لصف اصف سم ىأ مما حتفبأ هه ذموأب وهذوأب اهذ بهذي ب هذوسهدلاب

 .هلوق هنمو ىلاعت للاب فرا اعلادلانض|ىقاير ا ولةدقوةفاضالاب

 .داب ر ىأ ىنعم هب رودس رو رو نو كرا :راون 0 كل وىىلاعت



 "ىلا بسر (بسرإ) مضي ا بزرا

 - ا 1! 3 اح روتعسلإ
 هنا

 ذل
 حرو بحر اهعمج وهدتحاس ءاخلا

 كو

 وع ع
|| 



 5 8 ءاملا باب د ءأرلا لصف

 3 ع 3

 هبرط هنانو ةدارأ هقبغر اتكرر هبعرا لقت الودعزف | مذلابابعر هعطق
 2 1 1 1 1 وك 1

 هيعرأو دع رب همق همع رلاةبو هد ري هنع نغروداثم هيف بغتراوا اذ ادم ف رو

 اذ نراك ا ولخدهابوراظتنملاو ظفاحلا ب يقرلا (ىقر) ايا هبف
 هقراو رااذتنالاباقترالاو ىقرتلاو هفاخ ىا ىلاعت هللا ىقارزاموتف اراك

 نالةبقا را نم ىدوىقرلاهنم مسالا وام قابلل ىهلاقؤاهايا ءاطعااضرأوهراد
 نذر | رععو ةدجلا نحا نك را راو كرد تا راو ماو لك
 فيوم لاقي .تاكبلاو الا: نكرر .كواملا اهي اةقرلاوتاقروتانكوو

 لع سر انبرمتاقراحو أ اسر وك اذافةداخ ربعي ىلعن اك اذا 577

 رذسلا ىف لبالا 6-5 نكرلاو سرفال راج راخعا يك ارةرامعلاةورامح

 ديلا لبالاو 3 " ةعاشسا ناكر لاواهق وفات رثعلامثوباودلان ود

 رااوامهذل نما طدحاوالو ةاحارةدحاولا|ماعراس

 3 0 الا لا رس و اول ا
 حشقب ةيوأل رئاوان وا ر

 ْ !اةمهروب رطهناو ادي نيذز ( ب هرزابعاتا

 نينار ل 3 16 بل و رن م ريح تن برا ماع ةويعو

ا ومحس رن أ نم ريخ
 اوبس د

 ديعلابع وام مفع 6 ا

 لفقو نورسلا نت كس نم ل وطاتت 0 9 وال واخ 0 ْ



 ءالابإب * نيسلاوءازلاوءارنا لصف و

 رش لاقى ئارلابرشس يسب ركسلا نم

 امان ىلورمو يا #* لم نب مع | مع أماق

 ةسرلا مسالاو كشلا ب رلا(بير وكالابك ارق ونايورمثدحأو

 ههركتو ثدي ريام همت راذا 0 5 منالف بارو كشلاوهمبتلاىهو

 بيرم وهف ةمر اذراص لجرلاباراو خيارال وتل هوياتم «تيرتسا و
 ببز (ببز) *(ءازنالصفإب رهدلاثداوحنودلابيرو كش هيف بائراو
 لع دينا ج رخا ىأءاق دش سب ز تح نالف ءاكت ل لاق ابيزا عج ابيت ةبنع
 ألق وك يجو ناسولاق راق ات لق « يراماف ارز منا

 لا ةلمحْلا سفانطل ىداسإو قداس ارز انوكيفكف فارز

 ا ا 0 5 شو روع رفص تاييعغلاد تحيات سغزل 0
 اذهو عطاقتلاو ماغتلا باستلا رتره ونعطلاو مطقلاو ملا ب سلا(ببس)

 بسأل ةزمهك ةميسو نانلا هيسي ةيس لج روهب بسإراع ىأ مهل ايهيلع همس

 اهحاوت ءامسلا بايسأو هريغ ىلا هب لصوتي ءىش لكولبحلابيسلاوسانلا
 ظ برس ٍبئاحسو نيتمضل بحيسو باديس اهعجومغلا ةباحسلا (بحس (بحيس

 رهأط ىأ را رم !ا!براسو ىلاعت هلوق ع هنمو ضرالا فهبج و ىلع سهاذلابراسلا

 وهو هسفن ىأ هب رسس ىف نم .!نالاف لان اني سفنلا رسمك ؟ب !انن رسلاو لخد ديو

 برسلاو ءاسنلاو راو لخلاو سشحولاو ءاطلاواطقلا نم عيطقلااضي

 هنمو(ت و 5 #* هيف لخ دبي رستوناأوخح ب رسنأو ضرالا فتيب نيتحتشإ

 ام هن اك رابلا فصضت ه ارتئذلا با سلاو ابر 9 رحيملا فن اسس دخل اة ىلاعت هلوق



 06 ءاملأ با + نيشلا ىلا نيسلا لصف

 ةيغسملاو ىغس ةأرماو 000050

 قحأ راخلا نيدحلا ىفو برط هبابو برقلا نيتحتفب ىقسلا(يىقةس)ةعاج ا

 رصن هبايو هيض ءاملل 57 8 بكس)دحاو حملا ةلمهملاداصلابىورب وهمةسا

 نصا | ةييتعو انتل تام ورفح ريغ نم ض هود ةفسو اكو اح ىأب 0

 | ىكس ءاموت 55 ا ةييكفاوأ اا داكستو لخد هيو

 رصن بابنم "ىلا باس -(باسر روغءامو بصءاكردصملابفصو بوكسم

 توابل و يلدللا دك ودعوا هاا والا عتاب بانل ووقاتخال | بواتسالاو
 هيلا ربك ل 2 الاون ىلا مقا ينم ود داكار بيع تيمنا خلا

 ليضو ل ىفبيت تناك ىت || ةقادل لا ةيئاسلا( باس )ردات وو

 بكر اف تيبس ثانا نهلكن امر ًأةرسشعتدلواذاةقانلا تناك ةريحبلامأ ىه
 ءانلاو لاح رلا اهلك أتتاماذافت وك يح فيضلاوأاهدلوالا| مب برشي+لو

 ةمئاس اهعا ىق ارا ةلزيع ىهو روكا يح حدا ا ا 2

 اذا لجرلا ناك دعلا ادي 5 اوم“ ونود انوه ونو ةحان لثم بيساهعمجو

 درو دقو ءاش ثرح هلام عضل لردل والا و ن وكي الو قع لانس قنا احل لاق

 ليلا ةلينلاو هل فاجن ردع سلا
 ًاضيأ بابشلاو نايشلا اذكو باش عم بابشلا (بيش) 6 نيشلا لصف
 افرك يف مالاغل عمل وقوفا[ فؤاخ وف وةييبشلا|ذكو ةنادحلا
 أعيمج هيب عفرو سرفلا طاشن رسكلاببا .كثلاو نعم ةمشو ةباشد 00

 ص ىأ رسكسلاب ابابش مفلاب بشيو اييبش رسكلاب بشي سرفلا بش لوقت

 رق

: .- 



 ءاملا بأن * نيثلا لصف اذ

 بوبشلاو نيشلا مهب اضيأأ (وعوةرهإواهسقو أب رحلاورانلا فوصلو

 باحلا تفقو ءان الأ | ىف نللا نايرج ىخشلا (بخش) راثلادب دو ونامحتفلاب

 وفورمدت و عطقدبأبو يسم ءاملا تارعس )ب رش) ردع ةاس دى اامد تعش , هق ورع مب

 3 برش نوبراشف *ىرقواه رك و اهحتق و١ :يشلا مدي رش رسكلل! هوغو

 رسسكلاو مذلابو و ردصم حت لاببرشلا:ةدي.عوب !لةةئالثلاهوجولا

 0 رشلاو أن تأت رشلا نمةراأىهو 6 لس ال رمدصلا اماما نمةيرشلاو

 ا ةيرشاو مو حاس برش 0 2 الت رشلاوءانان 2 رنا
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 ءانلا بأ 2 ءاطلاو داضلاو داصلا ل اصق 161

 ب وص نابلصو نيتمضي بلاص اصلا جو لخسلاعودج و كسباسأ الو

 رطم ىا أ رطملاهءاحو بوصلاوذباحلا بيصلا و لاقهبابو رطملال اوزبوصلا

ئاص مهس ؟يطاوخلا| عم لثملا ىفو باصا ىف ةغل عابباب ن همهسلاباصو
 ب

 أصأ نم لوعفم باصملاو ًأطخلا دض باوصلاوباوصلاىةغل بوصلاو

 هل لاق هيوصون ونج ف رطهب ىأب اصم ل جرود اصالاأ أاذ) |تاصملاو ةسصم

 تعمجأو فاصملاةدحا ريما وينعم هاعف باصتس ا وهلعف بوصتساو 57

 لصالا وهو بواصم ىلع أذل عمجنو واولا اهلصاو بئاصملا زمه ىلع ب رغلا

 نسم رجش ةراصع ا وةيصلاىف ةغل# ةيوم|نزوب ةبوصملاو

 ناخ دلك ضرالا ىشغت ةباحس ىهوةبابض عم بابضلا(ببذ) *داضلا لصف دع

 ىف برضو ابرض هب رضل هب ريض (برض) ءابلا ديدُشتب انموي تداهنملوش

 فلأ ىف نالاقب قزرلاءاغتنالراسىأءار !احتفابرسضموابر ضب رمذإ ضرالا

 ناب رض حرخلا برضو نابو فصوى الاثم هللا برضوا رضى اه رض مثرد

 ىا برطضي جوملاو ىنعع ارطضاو ايراضتو ض رعأهنع ب رضأ وعار أمد

 ى هيراضو لتخا هرما برطضاوةكر ابا رطضالاو اضعب هضعب ب رشب

 فصو برض مثردو فصلا برضلاو ضارقلا يوفي راضملا نم لاملا

 ةبط ااه ]1 ع و بطل 1 ماعلا سيطلا ( سطر د ءاطلا لصف 4

 ببطتملاو ًاميطَش 5 اًاط رسكل الج رايتببطهنمل اوقنءابط ةرركلاو

 دنع قذاح لكو بط (ىناتغل اهحتقو وءاطلامضإ بطلاو بطلا اع ىطاعتي ىذلا

 ردصلا

َ 



 م ءانلا كتان ةغقيعلا ىلا ءاظلا لعق
 رسكب ةيادطم نيعوجرحدنزوبءاملا ب احط دقوءالاولعي ىذلارضخالا
 اهاعد زعملل لاخلا بط رطوهنتيسحنوهدمت وصلا ىفسيرطتلا (برطا)ماللا

 ةادشل ناسننالا م صتةفخ برطلاو ليوطلاديدشلاءاملاديدشتب بط رطلاو

 (باط) 0 هريغهب رطأواب رطرسكسلاب برطدقو رورسوا نزح
 بلاط 0 كنا بلطلاو ءاطلادي دشتب هبلط او نيتحتفب ابلط مضل ايهيلطي هبلط

 ةئاطأو بولطملا 'ىثلاماللا رسكب ةياطل او ىرخأ دعبةيمبلطلا بلطتلاو

 سدلقلا يظر كلظا ىلادج رجا اه اديلطا واط ا] هقسما للي نزور

 ءاطلا رسكب ةبيط بيطي باطو ثيبحن ادض بيطلا (بيط) ءابخا لبح نيتمضب
 وهو ىنعمي هبطيأ اموهبيطأاممهوقو ءاجنتسالاةباطتسالاوءاتلاحتفبابايطتو

 بياطا لوقتو ةبيطلا نم لقت الو “شب بطلان مهبام لوقتو هنم بواقم
 اواو ءايلاا ويلق بيطلا نم ىلعف ىوطو هحزام هبياطواهبياطم لقت الو ةمعطالا

 ىسو ةنلا ىفةرجش مسا ىبوطو ًاضيأ كابوطو كلى وطلاشو اهلبقام مضلل

 سبع ) 26 نيعلا لصف 6# دبع ضقنالو ردغ نم نكي ملءابسلا جي يحص ةبيط
 ثيدحلا ىفو ٌدرهبابو باودلاو ماحب رشك صم ريغنم ءامابرش بعلا

 أغيا ابتعمو برطو رصنهبابودجو هيلعبتع (بتع) بعلا نمدابكلا
 باتعلا ليلخل|لاقواه رسكو ءاتلا تفي ةبتعملامسالاو بتعلاك بتعلاو ءاتلا حف
 عام يللا وااتعو ةبناعم هبناعوةدجوم اق 15 يول داع
 بتعلنأ كلل عفا | يتمالك بتعأو بتعتساو ىتعلاهنم مس الاو

 ةسع الوم لك ينردللا علا وذاير ناساف اهتعأف هيتعتسا لوش



 بالا بان «نيعلا لصف
 ظ

 رم مذا لاقتاق * باللاةفكساةشعلاواض

 ١ مس هب انو بيطلا ءاأاد دعلا هب دع)
 ءلمر أ

 انف

 0 ماس 2 ميملا ةسنلاوسانل نم

 0 0 65 7 ا 0 0

 ع ساما يق 2يا لرعشا اة ملطل
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 اء دشنتلا »ب زع دف هل امل نيعلر أىفن ارقلا ا رق نم ثد 0
 ع يذلا نزوب سسملا (سع) هئمد 5

 و هّوام ليقوهب أرماضي أ ل احفلا

 ,ثيشح4!لاقي الو بطرلا الكلا بشعلا
 تبش وشعاو بيشءناكمز# :ةييشعوةمشعم ر او بشعلاتدنأ أ ىأريغالبشعا

 ةياصعلاب ةسأ ر سصع ( سصع) نش وشخاك ةغلابم وه واوبشع مك" ىأ ضرالا

 كلذدب اومس هسالهتبار قوه ون ل 5 رااةسصعو برشدنم ثالث باوايبست

 5 ءلاو فرط ناالاو فرطبالا وهنا وطاحأ ىأ ف يفخ:ل هبا ويضع مها

 ةباصعلاو نيعبرالا ىلا ةرشعلا نيباملاحرلا نمةيصعلاو بناحخالاو بناح

 ديدشىأ يصوصعو بيصعمويوريطلاو ليا و سانلا نم ةعامارسكلاب
 ةقان تلاضا وهوزذالاةق وةممءاسضعةقان (بضع) مويلا ص وصعا لوقت

 /مل أ ساععلا(بلععز نذالاةق وةشم نك تلو ملسو هيلعدلل اوصتا لوسر

 3 طوم اه بلاد | و كلانملا ىطاعملا وقال ٍرط هنأ رو

 | ءيث لك ةقاع(سقع) هنمةعطقةبطعلاو نطقلا



 ءاملا باب # نيعلا لصف اال

 شفخالا نعاضيأ ةثنؤمىهوفاقلان وكسب ههقعاذكومهداودلووهدلو اًضيأ
 ابقعربخو !باوثريخ وه ىلاعتهلوق هنمو رسعو رسع لثم ةبقاعلا ىقعلاو ىقعلا
 أذا ام امهيف فاقلان وكت و نيعلا مضي هنابةعفو ناضمررهش بقع ف تشج لوقتو

 ' . دقو تئح اذافاقلارسكو زيعلا حتفب هبةعفتئجو هلكى غمامدعب_تئج

 ةرم تن أت كراذاةلحارلاىفهتقاعوةبونلاةلعلانزوب ةمقعلاوة قب هنم تسب
 ةدحاو ةقعلاو راهنلاو ليللكن اءقاعتي امه و إثم هتمعأو ةرموض كرو

 متمدغف ىأ م -قاعف ىلاعتهلوقوهمنذب هقاعو ةبوةعلااقعلا ولام |تامقع

 دي.دشنب تايةعملاهنموهلثم بيقعتلاو اضي ! اسيةعو ب قاعم وهف هقعب ءاح هبقاعو

 ةّركل ث :أ امناو نوبقاعتي مهن الرابنلاو لدلا كئالم#و اهرسكو فاقلا

 ىأاع سك فاقلاديد شنب بقعي مور ,دمىلو لوقتوةباسنوةمالاعكمهنم كلذ

 ةلكسم وأءاعدلاهيضقي نأ دعب سولجلا ةالصلاىفبيقعتلاو رظنني و فطعي مل

 ىقعلاو هازاح هتعاطب همّعأ او ةالصلاى ويف ةالص ىف سقع نم ثدي دخلا ىفو

 هتمقعاةلك ألك أو اد اوعاابةعفاخ وتاماذال جرلاّعأو رومالاءازج
 اقافن مها مهم روأ ىأ مةعاف ىلاعتهلوقدنمو ( تاق )© # هتلارو أىاامقس

 اهيسح ةعلسلا م وهسدب هيقاعةيّقعتو قافنلابمه ازا ىأ هلل هللا مهسةعاو

 هدنع فات اذا نعي نماض بقتعملا ثيدححلاىفو نه | ضب قح ىرتشملا نع

 ىأن الفلا |! سةعىع نالف تيكسلا نب لاق سقعرخا ىفىرهزالا لاق(ت اك)

 نالف ءاح سانلال وق ةحص ىلع ةجي> سب دهم اىالوحاحصلا ىفدج |مومدم

 نباتكلا 8 سماق هداعل نعم هبيةعءاح مط وقامأوأ ادهالا هداعن يأن



 16 ءابلا باب * نيغلاو نيعلا لصف
 نابيقع راهنلاو لللاك طقف بقاعملا بمب لباف رظابيةعامبفرأم وهزاوج
 هو وق نكح دعب كحاذا اهإبق نم كح ىلع و احا بقع لاقي( تن اق ) رغال

 (بر ا نايس ع دع ادى بقعمال يلاءن هلوق

 ركذلاو تورم ودع ردم رعودر ةعىنن الاو: توم ب رقعلا

 505 برةعمناكمو ءارلاو نيعلا مان إب رقع

 ءارلا حتتفب برعم غدصوت رد ا رام
 نك انا محو فد تلا الك كافلاو توك سلا كدربف وطعم
 بيل ددعلا (بل دنع) سنعلا ىفةغل ”دملاوز ونلا تف و نيعلا رسكب 0
 لدنعي ليايلاو لدانع هعمجو ءاطاحتفب رازطلا هللاه راطليبجزلانزوب

 ىق ماللا باب هع_ذوم لدنعي لبابلاو هلوذ (تاق) توصي ىا

 اضيا ةبيعلاو بيعلا (بيع) عئاذ اند هركذف هيفدرك ذ دقو لدنع ْ

 هباعوبرعا ذراصاضيا| اباعو ةبيعوعاب باب نم عانملا باعو ىنعمب باعلاو
 ةياعم هيقامو لصالا ىلعاطيا بويعمو بدعم وهفمزارو ىدعتي هريع

 تامألا لن يتيفالاو بع مدوم لاسقو نيعتىأ اهيديم عتابا تاع
 هسعلو 0 اهيبعوس علا ىلاةيستاييعتةييعو بويعلا بياعملاو

 مويوءوبى ل ىفولبالا وس رسدكلا» بغلا (بيغ) 36 نيغلا لصف 6 هلثم
 وهو (تاق) وب ايغرز لاقي ع وبسا لك ىفن ل | لاق ةرايزلا فبغلاو

 هيف اك رع كا الا و سو هياعدلل | ىلص هللا ل وسر نعىوسم 7

 نيود لوقا وعتار ورشا اةذاع اووف يدخل قوافل نواف انغأو



 ا أ

 ةساق ةسل
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 اه لسع
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 :دشت و ماللا حقب

 وتلاشاحتساماللاحتفب ىلغت

 ةرافف نير وسكم ريغ نيف ر -هيفنال

 وفعل انهيلا و وسب 0 ر دك رغأ دحاو

 2 قل 0 تم 0

 8 - 9 و وبا لاق ءا 58 يبل الا /
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 85 555 ساحب ه ع واسم م حتفلاب انا نأ دعو 6 ْ دونع وو ب يقع و أضا ع و عاب

 ويس تياغو - سابألا 0 أمد نيةحتفب سمعو أامهمفءالا دب دشنب

 3 فالاخ ةساغملاو تطه ةبايغ

 ذاسنافلخ ملكش نا و رسكلاب
 ودع ام 0 غ
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 اقدص ناك 5 ما

 : 9 ىنابغل 2 رد يفءاح و 6 و و باغ

 ف أ 2 الأ 556 وام بط : وو سفن نع رعااوريخل ا

 ظ ل تنلاو

 م - 0 00 هاند نالقدب نالف بق و وءأن دل ف ممضلانةبقلاو

 بيرقهللاة حر نا ىلاعت هللا لائتامتاو ائدىا افاقلاءغبإ رقمضاا!برق (برق)
3 

 002 ءار 1 اا و ناس الأ 4 روح راادارا هنأ هم. رش لشلو ةينملا نم

 رلاتوصو 7 رطقلاةاقل ايا



 ءاملا باب # فاعلا لصف 3

 ةَأراا هذهلوقتفالخالب ثن وي سنلا نعم ىفو ثن يورك ب ةفاسملا ىنعم
 نارقلاو هئمادىا فاقلارسكي أنا رق رسكلابهبر هو ىتاروؤتاذ ىاقسرق

 ىشب هللاىلابرقتو انارة هللتب رق لوقت ى لاعت هللا ىلا هبتب رقتام فاقلامضب

 طسو ىا ءارلارسكب براقم ىْثو براق دعولاب رتقاو هدنعةب ر آلا هب ىاط

 ةبارقلاو ءارلاحتفي براقم لقتالو اصيخرناكاذا اذكو ؟ئدرلاودحلانيب

 هبرقو ةبارق امهنب لوقت ردصملصالا ىقوهو مرا فبرتلا قلو

 وهو ءارلامغب ةيرقوءارلا نوكس؛ةبرقو اههضو ءأر !أمعتفب ةبرقمو ىلرثو

 ,ناارق مثو , قيارقوهلوقتةماعلاو ىفر ةأو ارقأ مثوقبارقوذو ىبرق

 بسقلاو ة ةاونلا بل ص ملا ىف تفشي سايرع بسقلاو ب لصلا بسقلا
 ءابصقلاو فورعم بصقلا (بصق) ”ىرج ىا| بيس لج رودد دشلا ليوطلا

 دحاو ءافرطلاو ءافاخلاو ءامصقلاهيوسسلاق ةيصقةدحاولاو هلثمءارةحاك

 ىف تيب ةحيدخ يشب ثيدحلا ىفو يهوج نم بيبانأ اضيأ بعقلاو عنو
 داوسلا ةمصقو اهبطسو ةيرقلاةيصقو همظعفتالا ةيصقو لصق نمةنخلا
 هبابو عطقلا بضتلا (بذق) باصقلادهنمو ب رض هءابو عطقلا بصةلاواهماي دم
 ىمو ةبطرلاةبذةلاو سضةلاوهلاجرامالكلاباضتقاو هعطتقا هبذتقأ و ب رض

 هعمجو ندغلا ييضقلاو ةبرتم نزوب ةمضقم اهسنمو ةيسرافلا» تسفسالا

 (بطق)اهكرةقانلاتبضق ىرمهزالاامباقناضيأ اه ا نامضق
 ىئ دملا ناب كك 1 بطقل | و أه رسكو ايحتف و 0 'آ صل

 ح ببال ضيا ريغصو هو ىرهزالا لاو تت تلق) كا ثلا



 11 ءاملاباب # فاكلاو فاقلا لصف

 وف .نتسالا ىلقلا ف نقلا ةديددلا سو نعنرلا كش ةيقاس زازا هناك
 ني ركل انين لق نك ركل رودلا دكت قالا قيطلا يردي ةغرا
 .ثالاثلا تاغللان اب رج ىلع لدبي . ىرهزالا مالكو ( تاق) بطقلا هل لاه ىذلا

 بحاصو مثرماهيلعر ودي ىذلامثديسموقلاب طقو اصنهدجأ م ناو اضياهبق

 مومعلا ىلع ل ده مسا وهو اعيمج ى أ ةبطاقموقلاءاحو برا ىحر بطق شيملا

 ابيطقت هبجو بطفو بوطق وهف ساجو برضهبابو عم هينيع نبي بطقو
 نمل ىلاعتهل وق ىف ءارفلالاق لقعلانعهب ريعيدقو داؤفلاىلقلا 8 بلق) سع

 موقلا باقو فرصنملاك اردصمواناكم نوكي بلقنملاو لقعىأ ىلقدل ناك

 ابهذو فانا عت كفا اقو اهملق تعز ةلخنلا ت تباقوب رض هبابو مهف رص

 ىرهزالا لاقو (تلق) ادحاو اياقناك امراوسلا نم بلقلاو اهل اهرسكو
 لوح نالفو نيقاطنمالدحاو قاط نمال وتفمناكام ىنعيا دحاوا داق ناكام
 لاق خفنلا بلاقلاوب ومالا ىناذخ نيس لانعرف انيق كوز وببال
 راها قيقا لقا نعل د: ىوطتوا ليف قنا يلذلا رووغو نتا
 ءايوقلا (بوق) ةميدقلا ةيداعلارثبلا هةديبعو.ألاقو ثنؤنو رك فداه و حنو
 .باعززوب بوقابعجج و فرصتت الدهن ؤمىهو فورعم ءاددملاو واولاحتشب
 ,لوقتو تفرصوت رك داهتتكسنافواولا ىلعةكرحللالاةئتسااهواو نكسن دقو
 0 0 لاب سوق ردق ىأس وفبا امهم

 انكيبا 5 نوط راكتالاولاملا وسال رش كلا( 9
3 



 ءانأأ باب < فاكلا لصف

 هاشم ب اتكا و كل ءا كو هس 1 أما : سئكو بف ةيهر نزوناضإ

 نموهو هبجو ىعوه 51 اف هع هعرص ىأ 8 رباب نمديج ولهللأهنك ( ْ

 ىلاعتهل وةهنمو هيك ىاديككو امزال لءفاو ايدعتم لعق ن هك

 جهأب هارطل ابا كل أو ىنعمت د بكنإ :اودأ ءشأ ذك لع نلف بك ظ

 اناتكو و رصن بأب نم بتكا (بنت 5ك سحتلا لعفلاو ىرمزأل

 برعلا دنعبتاكلاو ردقلاو ؟حاو شرفا - 3 اتكلاو

 ديدشتلاو مغل!باتكسلاون ومتكب فب بيغلا ثدنع أ قامت هلوقهدمو ماعلا
 ةستكلاو بتاكملا وبيتاتكلا عماو اودحاو ىتكلاواض اتاتكلا 4 كلا

 ةسشن بتكا أاَضنا بتتك | اوايدتتك اىلاعت اعقل وكانو 0 ءآدتتك 2

 ئشلا هتكتساو ةءاتكلا اهعب ىذلاج رخخان نزوي تتذ كلان 530 ناوبديف

 هنمي هسفن ىلع بتاكر دنعلا انا و ىنعك بتاكتلاو ةتاكملاوهل هبتكين 4 ,ناهلاس

 بذك (بذك ) عمتجلالمرلانمبيثكلا (بثك) قتعمادأو يساذأت
 بودذكو ب اذكو 0 300 معنزوباذكو انذك سكلا!ب ذك

 ةدكوا اضي اامحتغ ةنانكمو لاذلا ذلاحتفب نا ذكمولاذلا مغر نابفيكو

 بذلة ك لاتقول هلاذددشتدقو ايم نيلاذلاو فاكلا مضب ١ ىذيذكت

 نتمض بذدكلا وىداصتلادض نذاكتلا ومكر وك روعل مكارك بذاكعج ب ذكلاو

 هةاعج بذكلا كتل فصتال موضع . ركو ريصو روبصك بوذكع ج

 هللاق ىا هبذكو ايذاك هاعج ه زك او بذكلا ةبوذك الاو ةسلاللاتعن

 هنارخأ هءدك وداورو بد كلانءاحهنا رخاهدذك !قاكلا لاتو تبذك

 صوب



 و ىنعهامم بلعت لاقو بذاك

 و ىعحو بذكلا ىلعهلمح ىن ع

 اشي ىلا دشتلاب

اعلاو 5 اك ردصملا 8 وم
 ة

 دق سد 1 ءاَش نم ىأ

 يو

 220 | يمر طقم 2 ةكلاو
 وأ

 لع هئاعف لع ءاو امانه 3 : 5 تسكر

 ماك أ

 لم ل

 « ا! م ئأا لا ؟لا فاكت سكت
 0 0 3 ا طم يح هللا أب ةيبيبيرباط هيوم ةةيصمص ا ميرال يي فيم أ سل امير لا يسع ممم يملأ 3

0 5-7 5 . 
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 ركن وم كلا 28 قاس ْ 2 سأل م 0 عل !1 بعكس |

 لا



 ءابلابإب # ماللاو فاكلا لصف 5

 ىمعس مأرحلا تسلا ةصكلاو بعا وك ع مج او بعاكو حتتفلابب ىهفدوبملل

 ضايب اولاق مك ةبكوكو كوك لام مجنلا كو كلا(بكك )هعيبرتل كلذب

 همظعم “ىلا بكوكو اهرون ةضورلا يكوكوةزوجعو زوجعو ةضاسو

 بلاك لج روديصلا بالكم عماه رسكو ماللا دي دشتب بلكملاو بالكل بحاص
 ادك ىلع نولاكتي مهوةراشملا بلاكتلا أوةللاكملا و نءاالورماتك ب الكوذيا

 باوك | هعمجو هل درع لو | بوك )هيلعزوبلاو ون يأ

 .ديرجعسالا

 ءارفلا لاك هيفدغل بلوهمزاو ةأالام اناكملا لأ - 4 مال

 هلل ادمح كلوةك ردصملا ىلع يسن ةكاعاط ىلع مقمأنا أل

 بابلا دعب كبابابلاىا دك أتلا_نعم ىلع ئئو كلامل ل ا
 ىادر , نزوب ىرأاد للت نالفراد دمط وق نم وه ريع لق دقاق

 بصنلا ىلع ليلد اهذو ةينئتلاءايلاو كلةباحا سحنام كبجا ومانأىا اهسذاحت

 فيعضتلا اوربظأ امبرو دش أك ىلأو بابلأ هعمسو لقعلاىللاو ردصملل
 ءادشا نزوب ءابلاهعمو لقاعلا سبللاو لج أك سل أ اولاقف رعشلاةرورضل

 منيا تيب سنديكتمد يل ترام حتا سكك لجراتبت دقو

 لخد 0 7 (بزا) رحدملاة لان زوي ةبللاو صلاخلا

 مزاللا نم حصفا وهو بزال ةبرض *ىشلاراصل وقتتباثلا اض أ بزاللاو

 اخو فعاضملا قهر لأ ال رداوهو



 / ءايلاباي# نونلاىلاماللا لصف

 مع نزوب اضيأ أبعلو برط بابنم بعل هلم بعللاو فورعم بعللا (بعل)'
 باعلتلاو بعللا ريثكرسكلابةباعلت لجرو ىرخا دعب ة يم بعل ىأ ب علتو
 نم يصلا بعلو مفلا نم ليسيامباعللاو لسعلا لحنلاب اعل وردصملاحتتفلا+
 توبكنعلا جسن لثم رخل اةدش ىفدا رئام سمشلا باعلو هباعل لاس عطق بام
 بغلو لخدهباوءابعالاو بعتلانيتمضب بوغللا (بيغل) بارسلاوهليقو:

 لاق(بول)هب ىقلتفاذكي همقلوزبنلا بقللا (بقل) ةفيعض ةغلإ روغل رسكلاب
 هنمو ءادوس ةراح> ةسلملا# :رحلاامهيفةفوكلا نزوب ةءودلاو ةيوللاةنيبعوبأ

 ىو اهتافنتكت ناثرح ءابلا فيفخ ةنّدملااتبالو نونو ىنولدوسالل لبق
 رانلا بط ( يل) ةنيدملا قب النيباممرح مالسلاو ةالصلا هيلعهنا ثيدحلا
 اهريغ اهطأو تدقتا تيهلتورانلا تب لاو هلام كلذب ىللوب ا كوابماسل

 اصف مضلابابللاو بيلا اذكو رانلا داقتا نيتحتفب ناببللاو اهدق وأ
 بيبا ةربك ةبجنلاو ف رظ هاو ركا سبجنلجر (بجن) ة6نونلا
 بئاجنو نيتمضب بجي هعمجو لبالا نم بيجتلاو هافطصاوهراتخا هبمساو
 تقولاوةدملاب حلا (بح) اهاعقباس قلااهقاتعمهىرهزالالاق ( تلق )

 بن بحندقو ءاكبلا توصلا عفر بيحنلاو تام ىا هبحنالف ىضقهنمو
 ةيجنلالثمةيختلاو رابتخ الا باختالا ( خن) هلثم باحتنالا واب رسكلاب
 بدن (بدن) *رايخىفىأ هباحدا بخ ىفءاج لاقي بط رو ةبط ركب م مم او
 بدتناف يمال هبدبو مضلابةيدنلا مسالا ورصن هابوهنساحد دعو هيلع جب تيملأ

 ( سسن) ةجاحلا ىف نفخ يا برمضنزوب بدن لجرو باح افهلءاعد ىادل'
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 اماضي !ةيسن ورم هن هبابو همن ترك ذ

 3 0 دل ف 2 0 معيض و 1 دا 29 ٠ كام
 نو دع 32 5 58 لا مف

 ره هن رعلانقدإب مسأ نيبيصت و

 بمدستي و 3 3 ا 9 هي يعل أ | 0 ْ . 1 ا 3 3 0 رع دول ميم 1 ق اسال 03 بماي 1 ان

 رك ةلا اذكو ى

 و

 يل وخدم لآ 0 ا سلا تالا :
 ل 0 ايم نين

 اللءازط 4 ا! ا« يعذب

 مسح دل يأ املا 0 2 5585 ا م م

0 

 . 3 | 7 ما 0 8 2 57 0 دك 1 7 2 0 رث

 را نزوةيقفاوا بأ قة كلتمساو سنبل 2



 :6 ءابلا باب * وأولاىلا نودلا لصف
 بآن دقو ءابشل هعحو مهنيموموقلادهاش وهو فيرعلابيةنلاو بلم ادض

 نكي مل هءاتد رأ اذاغا رفلالاقةباتك 5 بتك لثم ةباق ية هم وق ىلع

 الا كلاب ةباقنلاهيوبيسلاقو فرط باب نم وهف ةباقت سقن تلق لعففابيقت
 ىأ ةسقنلا نوميم وه لاقي سفنلا ةبيقنلاو ةيالولاو ةيالولكردصملاحتفلابو
 نوميم لبقو رفظيو لواحامف حجي سمالان وميم لقو سفنلا كرايم
 قيرطلا نعيكن (يكن) بريمالًاباطامفاوراسدالبلا فاو قنوةرودملا
 لاهو لاش ىأ كنت هيبنع نكتنتو ابكت هع نكت لاه ورماا ةانول دع
 صهدلا تامكن ةدحاو ةكسلاو هبنته كس توهلزتعاو هنع ل دعاب كت هبكنو

 مظع عم ساجم اك يكنااو بوكنم ويف هلعاف مسي ملام ىلع لج لااوتسو
 لبقأ ىلاعت هللا ىلا! بانأو هماقم ماقإانم ب ونيهنعبان(بون) فتكلاودضعلا
 ىفةبونلان وبوانشي مهو كتباينو ك تبونتءاح ل وق ىنعميةباينلاو ةيونلاو بابو
 موب لكى اتى لاىهةبئانلاى! اورهدلا سئاونةدحاو ةبيسملاةيئانلاو هريغوءأمل
 اهذخ أ, نأ باهتالاؤرسكلا,باهنلا عج او ةمينغلا برم ن زوي بهغلا (ب)
 هبا (بن) ىنععداكهويهاوةوبهمو هوبهنافهلام لجرلا بهما لوةنءاش نم

 هبانب هبف رثأ بويات هبينوهب نباص هبي
 حدتب اناسوو ايوواضي اايوثوودعوهبابو رتظبثو (بئو) «واولا لصف
 مزلاب وجو بحي ءىشلا بجو( بجو) دعقا ىنعم ريم ةغل ىف ريمكس روبن ورتفاكلا
 بجوف عيبلا تبج وأو رسكلابةبج عيبلا بجوو هقحتسا هبجوتساو

 ١ )  - 4راتم (



 ع

 ةامع لمع اذاجرخاززوب لاجرلادجواو
٠ . 

 أذاق ىلاعت هنلأ لاقةدم ا عمةطقسلاةب ملا زو ةج 3 ام انج

 تحوو معا لسصقلل لاش وتامو 7 طقس اذاتيملابجوو ١ هدج تمحو

 نالق لاش ' ت سم ةامللاو ومو ولا فلك ١ اء ىذلا مهل اززوب هن بج وملا وتساع سمشل

بيجوتهسفنبجودقو ملا ن وكب ةبجولك أب
 ( تلق ) ) كلذ اهد وعاذ ذاا

 تسبوا

 بلعل ل انو الوجو رسشلاتسحوو ةم حوانوجو ملا س جوى رهزالال و ا

وو قا كلذكو هبجواب وج و عيبلا يج
 بجوؤ انلوجو سمشلاتبج

عنملا بازملا (بز وز طقس اذا هج وهريغو طمئاخلا بجو واسجو 56
 ب

00 

 سانلا نم باشوالا (بشو) بيزايم زمهسملاذ اهعمج و ةزمطابرعدقوىمراق

 بصو دقو ضرملاداصلاحدفب بصولا(بصو) زوق رفالابورضضلا مث وىئاروالا

 هيبصوو بصوم ويفهللاهمصوا و داصلا رسكب بصووهف معن ! اع كروب بصوت

 ىماعت4 وقو ابصاو نيدلاهلوىلاعتهل وقهنموءادإ وصورسكلا 7 ءمشلا

 ةيطاوملاو ماد ابوظو سكلإاببظي هيلعبلنو (بطظو) بصاوباذدع 0

 باول _خدبقو (بقو) هلاصئتساءىشل ىثلاباعيتسا (بع و) ءرار ةر

 بقو اذا قساغرش نموهىلاعت هللا لاق سانلا لع لخد ىأو 1”

 لب الا ىلع بوكرلاموقلاًاضي ًاوهوريسلا نم ةبابعضول ذنوبك ل

 عصنل عضو نزوي اه ًايشال بهو (بهور ناس ر فلا

 رسكب ةبهوملاوبهوملامسالاو اركب ةيعرمامل ا اني اهو اعضو

 نزوياقتلطنم اديز بهو ةيطالا ء باهتسالا وةبطالوبق ب اهمال وام ف ءاطا



 م١  ءاتلاو ءالادا#ءالاوةزمطاو#ءاطاىلاواولا لصف

 ريثك ةباهوو باهو لجرو لبةتسم الو ضامهنم لمعتس الو بسح أ ىنعع عد

 اوني ييروو كوروكو لوو لاما 1 سو ( كنيو | ةقلا قلل املاوةبملا

 طظقتتسااذا هموت نم به (ببه سه ) ءاطا لصف + دب :2سووالبوّللاكمزلأ

 ميلا بوو 52 ريسلا و ريعدلا هو هيت راااوحاربو

 ًاييبهو ابويه مضلاب بيت حجررلا تبه لحفلاجايهةبطاوةعاسلا ةبطاوألألت
 اندنهو بده (بدنه)اهرافشأ 1 ىشلا ٠ نمتبامنيعلا بدع (بدحأ)ا بأ

 دع لادلا رسكي يدنا اديزوبألاقو لقب لكلا ىفلادلا حتفب تايدنهو رمصقلاب

 (بره) قالخالا ربطم 5 ا الا

 رارفلا فدج ب ماوابلط ناطي ىلط لما, يهب رهيب رهدقورارفلاب رط

 هنم نيالا يقر هلق اناا واع انا قرار ابنا ذر ا( بيف هك

 سانلا هبا بيهمو بوهم لجروىنف وخ ىننيبموهتفخ هتبيبم وءاطأ حتفب به
 نايت در قوز باووعلا نام ابو و.طاواضي تاههورج ويم ناكمو ]

 ندانلا ها يق يرانا رونخ

 ناكملاتمالا (ثمأ ) .برضةباوهصق هقحتلا (تلأ) «فلالا لصفإلع
 ىأاتمأ الواح وعابف ىرتالىلاعتهلوقوراغصلا لالتلاوهو رمعوب ألاقو عفترللا
 اذا اذاقي ا قنا هديا اووويمخاتتو نادم ناز اهانترا رادع

 وهواهرسكو ءابلا مشب هةر لوقت عطقلاتبلا (تنبر) *6ءابلا لصف لع



 ءاتلا باب : ءابلا لصف 1

 / هالهو هبحدبح وددشي وهدي دشو هو همم ثي دحانو هلعي وداع بارششلا

 . ىلالاعف الاه ذه ىدعت لبسامت اور كلا ىهوةدحاوةغل لعاهدح وةملكلا

 مرد رك ذهمريوهم ريهمرو )(ت تأق ) نبمف رم هكلاومشلا كارتشال وعذملا

 عاطقتالا تاتي الاوةغل ايمللد دشاتنت» هتتي ولاقهنفد دحام ىلع نتن لأ د أزف

 ردصللا ىلعهصن وهف ةعجرالمأ لكل هتبلاوامقا الو هن هاعفا اللاقو
1 00 00 

 هةتنايو اهحاص نع تعطقت !ىاةلتب ةتب ةقدصوالاتب ةقدص دص ن الاف قدصت مط وفو

 نأ لمتحتو 1 فرعأ الو ءان اهدعب نونب خلا وهاذك ( تاق)

 اذكو لاق تبلا نم ةلعافمنءاتي هتنابوهاصأ ناكواسنلا فيحصت نمن وكي

 نم 0 اهل وق مهضعب ىوروذتب اهالثاب ةلط

 ثيدحخحا ىفو تد بلا اتم ححةلابت تاو ةينلا مطقلاوم زعلان م كلذلاقولسللا

 هريغهعم سيل تحزيخو ف رمدلا تحبلا(تحب) تان تبلارشع بم دخؤيالو

 ريسع ىناحي هعمج لبالا نم ىتخبلاو دودجلاتوخيبااودحلاتنخيبلا(تخن)
 . هلا
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 فئيينعتلاو عيرقتلاك تيكبتلا ( تكب ) ةاجافللاةتغامملاوت اش ىأةتغب هقلو
 هاج ىاأ هتغل (تغبر ةهيتخح ىثن الا و عج أ ىف ءالافن2#نأكلوفو مدعم

١! 

 لييلمار ف هنموعطق هيابوةتغب هدخ أ هجم ( تمم هباغاتيكسةجحساهتكبو

 اضيأ انببو عطقدبابوت وهم ويف هلعشب مأم هم ا

 أ نزوب تببو توهبم رخ آلا وديدشتلا
 دز وب تبع وريتو ى مهد

 ا( تيبمالو تهب 0 اج رلاقيهنال رك ىذلا
 5 كما - 1 ا 2 2

35 
0 

0-7 7 - 

53 - 2 3 



 ل 00 2 7 أءاتلا لصف

 000 هقول رلا 0 3 00 ول ا يي وأمف
 هع ريمشايخاق و فش نمسا 2 هش ىطملارهط ىلع تسو

 لجرلا :تانو تئايزبخ لاقب باغلاتو.سلاوتثابل !اويقلاب هبتك ر عش تدب ىنعيإ ا
 اليل مه عقوأ ٌّودعلاتيبو اليل هلعفاذا انك ل ا روةنوتيبتابيو تييبي

 ند ىضري 9م نو لاوس ياارب سيب وتانم ا 1

 قا 5 5 78 2نودر رع ها 1 ًانابنو لخ اخ دبا ن 6 قلاح ل( تمن) ْ

 ىف تيثتواهعمموةتالدحارج كوح رحيىأ كوتش ىلاعتهلوقو هقراغب لاذأ .
 دنع تيثال لجروبلقلا تبان يأءابلان وكسب 5 لجرووا كتسا ورم الا

 ةحج ىأ ءا ألا 6 كيذا دك ؟حأال لوقت وقام ا أ ءابلاجةةبةلما

 منصلا ىلع مت " ةلك تبجلا 0000 تع لقفل كيافلا تيرلاو
 تدطا نمٌقارطلاو ةفايعلا ود ةريطلا ثيدخ اقوكلذ 0 ورحأ اا ونهاكلاو
 ل ىااو نصغلا نمقرولا كلتح تملا (تتتح## الا لصف
 ىرهوجلا لاقرشقلاو كملاو كرفلات لا ىرحزالالاق(تلق)# دردبإبو |

 واولاك ةمطاعو ةياغلا ءاهنأ | ىف ىلاك ةراجن وكت فرح ىعومل لعف نز وب ىحو
 لوقو «لكشأ ةجدءامو < هل وةك اه دعب ماب 55 اتسءادتب افرح و
 3 وقىفمالكلا |اذكوافيفخمهي لاب د هاص | ماتح
 ظ و كمسلا 2 روس ولءأ ءأب معو مناك م مكون ورشب مف



 ءاتلا باب # نيسلالا ءاخ اى لصف 0

 كدنظامو 6 ا ا وحاسن

 مهمتات ذا ىلاعت هلوقادهنم لداو هبحاصو ىسوم اصوصخ نناةداوزب

 ىلع توحلا قالطاة حد ىلع لدي نافتوملا همقتلاةىلاعتهلوقامأو مهناتيح

 سرا نبأ 0 0 مفتوح ممر صح ىلعال ريكا 7

 تفاختلاو ةفاحخلا أو 0 تملا ةخ (تفخ تا فا

 . تشدلا (تشد) ه6 لادلا لصف 8 قطنالا رارسا تيسلا نزوتفخلاو

 - ىأتن ذو تبذسمالا نم ناك ةدسعوبأ (تيذ) * 5

 لجرو ما الاكلا ىف ةمحعلا مفلاب ةيرآ ةبر | (تن رز . ./

 ظ تفرلوقت ماطخلاتافر 4 ((تفر) ترف ّللاهترأوةنرهناسل قون ر لام تت رأ

 ريقلاك تفزلا (تفز) 4 )+ توف سم وهف هلعاف مسوملام ىلع*ىشثلا
 ١ تاز تينت زلا,ةيلطم ىأ ةتف زمةرجورقلاتفزلا ىرهزالاْلاق ( تلق)

1 

 مهمدأ ل اعج مولا ت تازو توب نمو تب نم ماعط وهف تدزلاهيف لعج ماعطل

 لو شيعسسلا نزوبنوتيزيس مهوتيزا "اممدؤزاتيب زب مهم زو عابامهءابوتيزل

 قلح ورهدلاوةحار !|تيسلا (تيس) دك نيسلا ل اصف + تيزلان وص وثسلا َى

 تدسأ ةعمحو هلمعم اناا عاطش الت بسلا موي ىمسي هنمو قنعلا برضو س أر

 ظ
 ١
 ا
 ا
وا مس ماب د وهمل اماقفاضنأ اتيلاوتوسو

 ًاعرش مسدس ءويولامتهلوقدشم

 تاسلاو تدسلا ف لخد ىدوبيلاتيساوبرضةعبرالابااونوبتساالموبو



8 0 

 هم ءاتلا باي # نيشلا ىلا نيسلا لصف

 تو.:لاو رمدت هبابو .نابس مكموناناعجوىلاعتهلوقهنموةحارل اهاصأومونلا
 لار ةنالث ىارابةوسنو لاحرةتس ىدنعل وق( تتس )هيلع ىشغملاوتملا

 وش كالت ناو :لاودوب كنك دع ناكعفرلاب:ونوتاقنافةوسن ثالثو

 :نابجولا هيف كلف ةتسلا ىلعداز ناعمح هنمدرفب أل دك دعت اذنك

 عفرلاذ ةثالثلاوةعبرالا ود نام فتور رق لمتحنال ددعناك اذااماف

 لاق ( تاق)#* غاسمر جلا ق1 اا وق ومن وداع يح قد و نعال

 اهمضو ءاحلا نوكسبت حلا (تحس) نييوحنلاعيجلوقاذهو ىرمزالا
 اذا ةفيساو عطق باب نم تحلا بستك | اذاهتراىفتحسو مارحلا
 ءاحلا نوكتب تخسلا ( تغسيل مشب باذمي تح هم ةناماتسا

 مجعلا مالك ضعل اولمعتساا مير مثو برعلا مال 5 قفورعموهوديدشلا

 ) . ؟س)ت ثدءارحصللو سال حلملان زون حملا ولاق اك نيتغللا نيب عقو قافناب

 مضلاب هنن ةنتيملا وكس طفلا تكسو م ةلاباضي أ اكسو رشتو لخ د ةاككي

 در كقنلا وب 2007 د لابو هريس 5 انهو كسا . لك

 دقو ةيلخلا ليخر خا تسكلانزو:تددكسلاو تلا كراس

 0 ل ا ا ا )هفاكددش

ًَ 

 وهو وادب طبل :دع قولحكو تو بس وتولحموتولاسمس ارو

 يذلا فالس 7 ديلا ةزورتستلاوب 1 لها ةنياطوإ

 0 ب نيشلا لعفإل 0 اومهمالك ىفىلع نيشلا ديو ألقو نيملاب



 2 1 لس 0 "ا َ 01

 مسقن انأدْشو ا رسكلا كرست صالا تش لوقت قرزفتم ى حفلا تش معا

 قىتمودوةهفرف اتششنهدلشو هلا ثمتتتشتو تشتساوق رف: ىاام مف نشلا

 دل هم هيل هحج م 3 ا ويامن +إ د عاشلا

 ش مثعالال وقةجحلا
 ى

 0 00 ىهز بأم نادش
 ل هس

 وهف ري عاد
ت ةّثمَح م

9 6 لا
 

 تيكستلا تيمصتلاو هاشم تدحأو مغلاب ًاضي أانامصو لخدو رصن هيو

 قطانالو تماص !صدلام لاميو ىدم هوازوت تكك تيس لد رواضي أ توكسلاو

 انه .

 ت تلق) *ىش هل ى لىأ مغل أولد الاقطانلاو هةضم !اوبهذدلات ماس أو

 نم ”ئشلاتاصوفورعمت وعلا(ت وص]) قطن ىف هدر مسقاغخ صخأ ريسمدلا

 ءايلا دب دشتي تاص لج روخئاصلا تناصلاو اتيوصت اضا توصولاةساأب

 ايما ركذلا سكلاتصلاوتوصلادب دش ىأ اشي تاع هاه رسدكو
34 

 هن وص ر 7 اولاقامب روى انلا فهيم هذلاق محسقلا نودس انلا قرشتا

 'ئطةغلىف سطلاتسطلا (تسط) ةيءاطلا لصفإلم هتلص وعم سانلا ىف
 ىلاعت 4أ وف هدمهو برط هنأ و 3 ” الا نيتحتش تنعلا (تنع) نيعلا 0 1

 در وجفلا قع هيأق ّ 3 تنعل | ىدحح ْن اكل: - ىل أامعت هل وقام ظ وو مدع ام هذ 2



 ها/ ءاتلاب أ, * فاقلاىلا نيغلا لصف

 ذلا بلاط تنعتملاو بر طاضيأ هبارو قاش ص أى عوقولاًاضي أت نعلاوانزلاو
 ورمعوبا أ لاقوبرطهبابو ىنعموانزو طلغ هيدر 6 نيغلا لصف 9

 + اهب ارتاخ انف (تاف) ةيءافلا لصف ؟لوقلا ىف طلغلا وباسل ا ىفتلغلا
 در هباورسك هتق (تتف) تاقئلاهلقنا مالا عمس اذهو دبتساوهب

 تودنلا و ةفورسكلاو قا كاف 00 الاتاتشالاو سسكتلاتتفتلاو

 تارف هامو تارف ءاملاقب بذعلاءا لاتارفلا (ترف) زيخأ ع رع

 ىرمهزالا لاق تلق # لج دو ت ارفلا . ارفلاوةفو ا ظ

 يي تيم اواع و رثلاكلجا أ (تل ذ) ة ةا>د نم 0 د

 هريغ مايا هتافأو تفل ًاضيأ انا وف و لاقباب نم "ىلا هناف (ت وقر هريغةتلفأو أ
 ذك ضار ةلع تاتفانل وهزم و: نمراهخ اووف نقلا ىلا قيسلاةتاقفالاو
 دعاس 3 اقلاظوانتوورس ا ووو لمعي الىأ هل عتاتذب ال الفوهبهناف ا

 لصف سايق ريغ ىلعاهرسكو واولا مف هيف لقنووا ولا مضيان و افتا يمبام

 تاتق ةدل الذ دب الث ردا ىفو ٌدرهباو ثيدحل من تقلا (تتق) *فاقلا

 كالطلا نيتحتفب تملقلا (تلق) رمتوةرمتك ةتقةد>حاولاةصفصفلاتقلاو
 تلق # هللا قوام الا تلق نعل هءاتمو رف اسملاز ا ىنا رعاك اق ا
 -1 انوع هيورب ةغللا معان 0-0 | هاه ا ةيشو داء وراك دو

 هنموةعاطلاهلصأت ونقل (تقز كلانا وموبتك ف ءارقنلا رقد ورع
 ثريدحلا | ىفو انونق ةالصلا ىف مايقل 0-0 اتلاونيتناقلاو ىلاعتهلوق

 تاق (توق) لخد لكلابا!ورتولاتودقهنموتودةلا]وطةالصلال اًضفأ



 ءاتلا باب # ماللا ىلا فاكلا لصف ه/ب

 نم ناسنالا ندب هبم وقيام وهو مذلابتوقلا مس الاو شكو لاق باب نم هاهأ

 اذكب توقتيوهوتوقلاهلاسهءاقتتسساوقز 76 رك تاتقاذهتق ةوماعطلا

 .لحر لك ىطعي ىدل 2 أ|تيقاا ءارفلالاق هماعر دتقا ىشلاىل اعتاقأو

 .دهاشلاو*ىشلل ظفاخلات يةملال قواتقم“# ملك رعد ناكر ىلاعتذا لاقهتوق

 تبك لاقي لالذالاو ف 0 (تبك ) 6فاكلا لصف معا اود
 (تعك ) هعرص ىأ هبج ول هتكوم رض باب نمهلذأ ودف رص ىأ ودعلا هن هللأ

 همدهتفك (ت ةك) ناماغن زو ناتمك عمو رغصم ءاح لبلاد تسعكلا

 ةفطخ ناطيشلل ناف ليللب <تاييداوتفك اثن .دملاقويرخهابوهللا

 ضرالا لع أى لاعتهلوقهنمو مشب ىأ“ ىثهيف تفك ىذلاعذوملا تافكلاو

 تيكو حتنفل ات تيك مالا نم ناك زابحجلا ريس تيكن انا

 رق نمد هنع هللا ىذر ةفيدح ثيدح ىفوبرضهبارؤ ىلل| تفللا( تفل)

 هلة رقلا تن تالتاك هاسلب تفااقل الواوا هن عديالاقفانمن آر قلل سانلا

 انافتلا لا وا برشا وةقرصفب [ رنعهتل ودق رص دنع ةهجو و تفل دا أسلا

 عف رو مسالا : فرح ىهو نم ”ةلك تم -__ : ثهك آتغل

 امرحوتدجو و ل ااهلمعت يب رعلأ ضعن نأ لوب وحل 1 ريخل

 لوق ن وكف أ اصخاش اديز تمل لوةف نل وعفمىلا ىدعتاا لعفلاى رحب

 در بإب نم هتحدج اذا قي وسلا تتل(تقل)

 ا 0 ' ] ا

 مق



 08 ءاتلا با, «نوداىلافاقلا لصف .

 .قاوىنلعلوىلعلا ولاق ككىتيل وىتيل لاقيو عج او رانيل اهيل اب ىأ لاخلا ىف اعصصن

 نم ريشأ هنزل اىبعمي هتيلب هنال(تلق) هنل أل اثم هصقن ًاشدامع نم هنالأو ىناو ٠

 .ىق ثالثلا تاغللا لا ىرهزالا رك ذواهرك ذيإو عبسلات أ أ رقلا نم ىهوهنالأ

 نيح فذح ويس الاتات اعافلا مساايف اورمض و

 وبا 0 ربخلا رمضاو نيح عفرف صانمنيح تالو مه ارقورعشلاف
 ىتن لسوتلا ت ما (تتم دك ما لصف 3

 2 اهتةم(تقم)امهيف» اتلأ ديد شنب ة بام عج لك اسولاتاوملاودر هاو

 سمأ لجرلا حوضين ياها ىفزاك تقلل حان دنوتوقمن وتيقم وهف رصن

 نيح ىقةدب نمءاتل اوال يهد دسع

_ 

 ١ كف ىوتي واففخمو ادشمنوتموزوتموتاوم أو قرم وقوات

 هقحلت ملام ةتيملاو ةتيم لقي ملواتيمةدلب هب ىحنل ىلاعت هللا لاق ثن وملاو رك ذملا
 - 3 تاوللاو 0 حتت اواو ولا مشل, تاولاوة ذل

 غل من م توابل ان بأ ومو هنام | رفيوذا وبما تالة

 36 5 ماقو ب 7 داتا ردا تا الأ ركبت



 يييوودسعسسو

 و -أ م 0 _- 9 .٠ ىدا

 دعاة دقو لوقت و ةنم ن وم رح
 نر

3 

 كاط

0-31 

 ةدعوبأب ن ماش



 35 ءاثلا تايد ءاخلا ىلاءاملا لصف

 ثاغب ءارفلالاق (ثغب) عطق ةثالثلاب ابو ثرشن ىتوملا ثعبو هظفبأو هبهأ
 ةراغت عمج وه لبقم اهم دصن الامواهرأ رش مر اههذوءابلاحتفب ريطلا

 نا ريك ناك كح يهجم ماع و هم أنعأ ل ام ىنالا أو رك ذللمسا صو

 صف وحن نم 0 راكام سادأا|قثفتلا (ثف 5 3 ءاتلا لصف 3 نالزغو

 كالذداسشأ ندنلا ا ياو رلاقلحو براشلاو رافظالا

 كلثلاثيلشلاو تاوائالثهعجو ميول ءاثالثلا موب .(ثلث 6 ءانلا لصف
 لدعل نفورمصم ريغ بهذم نزوب ثلثمو مشلإثالثو ديزوبأ اكو

 0 بأ نم ريو مطاوم 0050 امس وةلاثلثو همصلاو

 لاق فلاريغب مبلكو هريغو بي ذهنلا ف (تأق) هسفنبةثالا مبلكو أميل ثناك
 اعمج دا 0 مهعبس أو مهعب راجتف ” كناال | ةرششعلا ىلا ك |كلذكو

 ىلا 00 هع بس 0 ةئ الث | 0 ع دع

 كصد َى ١ 0 درسأ ند ل لعهيح ا 0 ءاذا لصف 5

 ادي | امدح 90 ىنعم ةيححو ايم هثثحو داو

 ةرامجر 3 لا ب 2 0 | ثدداحالا دحأوناىر ءأر ,ةلالاق
3- 8 

 رادع ىلا نوك مهلا,ثودحلا وثن دحمالاعمج ا 5 ةددتاو نكن
 لل



 ءاثلا باي د: ءاحلا لصف 1

  لراثدخلاو ةيداخلاو ىركلاذز وب ىثدحلاو نيتحيتفب ثدحلأوث دش هلل

 نيتحتش ثدح لجرو ادب دجاريخ دجو ا ريخ ثدحيتسأ و ىنعمع هلك نيتحتذ

 ثادح أ ىأ ناثدح ناماغو نسلا ثد دحت لق نسلاترك ذناذ تاشىأ

 نزوب ةنيود_>الاو تافورعم ثريدحيتلاو ثدحتلاو ثداحتلاو ةثداحلاو

 نظلا قداصلالجرلا اهدي دشتو لادل دلا تفي ثدحلاو وهب ثدحت ام ةيوحيالا

 ىا ثيدْحلاىفو رصن هانوثارح اهعجولاملا بسكث رحل ملا (ت رح)

 توم كناك كةرخ آل لمعاو ثيدحلاءامت(تلق)ادب أ شيعت كناك كايندل
 بتكو رصن هءابو عرزلا اضي ؛ |اثرحلاو ناويدلا ىف ىلإ رافلاهقناذك ادغ

 ثرحا لاَقيو عردزأو عرزلث ثرتحاو ثر حدقو عارزلا | ثا رخلاو

 نارقلا تئرحءارفلالاق ىرهزالالاق (تلق) رصن هنابوهسردأ ى نإرقلا

 هريدتو باتكلا شيفا ' ثراو ىرهزالالاق هردنو هتسار ,دتلطا |

 ثا دح)هوشتفى انارقلا اذهاوثرح 0

 داو غولبلاب ةعاطلاو ةيصعملا غأب ىا ا! عدلا | مالغلاغأبو بنذلاو مثالا

 اثنح رسكلاب ثدح امهنملوقتو ثن هني ىفهثنحأ لوشن ,يلاؤفنحلا

 ىأ اذك نماضي أ ثنحنو فحل اممانص الا لزتعأو دبعت ك دج وءاحلا م 4
 قزناح هلزعع ناكم فرظ ثدح (تيح) ثح قةغلُت وح(ث وح) هنم لات

 نم برعإان نيتك ال اقتلال هرخآ 0 لا 'امزلا
 وي 30 _



 1 ءاثلا اب # ءأ عال !ا ىلا ءاكلال صف

 لوقتام عمالااهب ىزاجيالقلا فورظلا نم وهو ءايلاعم مخلل الاقثتسا حمتفلاا
 1 نا 57 |ثيحرحاسلا لشي الو ىلاعت هلوقو ابا ىنعمي سلجا سلج اح

 7 ثحنمىأ لعتالنب |نمثئج لوقت برعلاو أن يأ هنعاللاىضرد وس
 'ىثلا ثبخدقو بيطلا دضثيبحلا (ثبخ) د ءاخلا لصف 3+ لعل معتال

 مضلاب

 ركب ث دم ثديخ وهف ءاثيخابات اذا لج رلا ثرخ ًاوهدسفأ و ثرحل | هماع
 ةرتنعلوقهنموةدسفللاةيرتملان زو ةئمخ اون ارفع ز نز وه ناثمخيو ءانلا

 ريكلا هافنامنيتحتفب هريغو دبدخا ثبخو * ىنملا سفن ةئخم رفكلاو *

 فطعتف هفطعىأ ثدختف اشاد هثدخ (ثدخ])طئاغلاو لولا ناثخالاو

 (تلق) ىلابح ن زوب ىنانخ هعمجو فورءمىئذخلاوهرسكتل ثلا ىمسهنمو.

 هرسكشل ثدحلاىمس هنمو ىثتلاو رسكتل اهلص | ثانتخالا ىرهزالالاق

 نعهث ر(ثدر) “6 ءارلا لصف نا نمثدخلا ىمسامع |ثسللالاقو.

 اذا ثي دخلا ىفو كسبحي مالا هب جعل انزوب ةشيرلاورصن هنأبو هسح هتجاح

 ىاأ ثئايرلا مهيلع اودخأف سال اهلا هدونج سلب |ثعل ةعملاءوي ناك

 ركاتائ راء لا ابلاحتفلاب ,ثرلا (ثنرز مهي رتل املاوحلا مهو رك ذ

 َى اع نالاف ث:راوقلخ | بوثلا ثرآو حتفلا ةثاثررسكلا؛ثريثردقو

 عامج افرا (ثفر) قمرهب واح رج ى ا اشر ةكرعملا نم لمح هلعاف مسام

 نالاق هك ةمجاوم عامجا ىف ءاسنأ امالكو لوقلان م شحفلا اضن ًاوهو 8

 2 ثقرأو الط بلطي أ ط لثدماشق رثؤ ريثؤردقو هنعهللأ ىضر سابع



 1 (ثير)لاق بد نه ل م رغغااث اردقو هثنأ ورالاو ّثت ثورلاةدحاو , هرلأ (ثور)

 يك نيشلا لصف © اير تبهوة1 بر لكلا ىفو عايهبابو أطب | هرخ ىلعبر ار

 تبن حتا كلا (ثئش ) ةقالعااةثيشلاو هبقلعتلا'ئىثلا,ثيشتلا -

 هلأ مكاقي :”راشنت | نيتسنف ثدشلا(ثعم )يدل انما بيض

 | كب لعق تابلاب نم زا نايات دنإلب

 0 أس ١

 قو ةو ملا تءاهعجو فوصلا ل ات يرو 5
 3 ومغل !ىف بئذلا ثاعلا ةيداسفالا ك اديعلا(تيعإدربب نمف وصلات ثع

 وبق ةنودغو ةناثع هس بعل ثع أم ولو ىساتلا ءقىدر لإ ىر ٠ ,دجلا

 (ثوغ) برطدبا هىفرخ# رااو اح اناعطمل دز وناثرغل(ثرغ) ثغ

 جتفلاو مهلاثاوغلا وحتفلا,ثوغل مسالا ودأ وغاولاق اثيوغت لجرلاث و

 حتفلاب ؟ى 1 و ومالا فش ,موهنا وغوشنأو 85 ره هءاعدمللأ باح أل ااةيعا رفل لاق

 هناغتسا و حايصلاو ء داك رسكسا أانو ًاءاعدلا وءاكبلاكمغلابىق انام أودريغ



 ”ه د ءاثلاباب# نونلاىلانيغلا لصف

 نا حؤن موق مانصأن م م -ثوغيو :رسكلا؛ثايغلا مسالاو هلاغأف
 عابامابو دالبل اهللاثاغو اهعاص أ ضرالا ثيغلا ثاغورطملاثيغلا (ثيغ)

 باحيسأأ ىوس اي .رو ةنو- عم و هثيخم صر ا نفاع ثاغت ضرالا تدعو

 مادام ن "راح رم |سافلا نزو:ث رفلا (ثرف) (ءافلا لصف )# اثيغتا داو

 0 |( أور ولفك ثورف ماو رئركلاق

 ةثك ةيللو فنك ى أ دبايؤم' ىلا دك (ك ء؟ ) * : 0

 5- 1 ا مث 3 اا لحرو 00 7 0

 0 ل ديلو ديالو مل طل انالو بف ابو

 ىف هريساتوةزجعم ادب |وئأتال ثيل |ىفوهبإ هل هأد |ناكملاب ثل 1(ثثل)اباةح ١

 ف ردوا ار مانو ايظا اذ ول نيطل اب هباشثول (ثول) زجع

 اناطو برا هبابو فات ا 0 7-5-5 0 الاعتدال

 د مذلاباي ا نيولا 00 ءامعلا

 ٌ كا 128 كم : رصف هب وا 0 ا ككم لا (ثكم) * "م

 0 تقرا با ( تا 07

 ا د



 ميج اوءاثلاباب # ءابلاو *نودلا لصف 0

 دقعلا ىف تانافاو رصنو برضبا,نمقار /!ثفندقولفتلا نم لق اوهو

 *ادادلا لصف)# رصن هبابو هضقن لبخلاودهعلا تكن(تكنن)رحاوسلا

 ةيروو انرو أمهمف ءارلأ رسدكب هنريهيب | نم "ىشلا ثرووداب اث رو(ثرو)

 هانأ هتروو ءثلا هوب اهئرو اوتز :مطارسكي ار اوةنالثلىفواول اريك ةناروو

 هّنروقلعدهلام فداخ د ايرون انالف نالفثروو

 أ م ىلا باب )*

 اجيج أ جت تج دقو رادل ابيت . جيجالا (ججأ) *(فلال لصف *

 جد ءاملاج ادق وسم حيل م هى أجاج اءاموتجتئاوتجج فاه رغابجح | و

 جرالاوجرالا(جر 0 نيل و را جوجأمو ج وجأبو مهلا احوج 4

 أضب ! انور او برط هب هنابوجحاف ىأ بي طلا جر لوقت بيطلا مر جهود

 ع(ءامل الصف )# ءارلأف رفد عقلا قى ءاح ارو سراقب دأذ ناحأو

 ' 2 هدكر نصحلاج رب (جرب) مصثي دا ىف ىقلا + عيا
 ٍِع

 كشم حافر فمك وىل اعز هل وثئد مو وهنا نحلاسسامر وجا ءأو

 لاج رالاتسا< واهني زةارملارابظ اجرب_ةاوءامسلا جو ربدحا واضيأجربدلاو

 ٍ جوملا (جاب) عطق هب ابو جايع) وج وعيم ووف هقش نيكسلاب# ه ذطإ جعل ( جعب)

 نالف جام وهلثم دم جلو جل أو لآ دهءابوءاضا اىأحب ملاجلا لاش ىأ رشالا

 جلا ناد جلب ا حمصلاهب قرشملا ءىغملاج 9 ,الاو ئهو كدض ىأاضيأ

 ةحللاو جلخ لطاسل اوجأب وحلا لاقيمضت اذاقحلا | 5 و نادحي اهب

 اذا جلملا نيب جلب |لج رلاَق نييجاحلانيبامةواق ةجرفلاوةيرضلانز و

 ةن



 -/ 8 باب د“ 9 دل

 ا كاع 1 ب هي ورحب ا

 06 وبف هَ هبأو رص رت ع با وهف ف رظهبابو ندا ةجبهلا

 جاوب الاوهرسىأ هجم أو عا ةبار نم سعالا هجيج واضي جسيم و ءال ما مك

 لصف 9 جرب مثردلا#.'ىشلان مءىدرلاو لطابلاجرهملا(جربب) رورسلا

 ىحوا ميش مج بادي دشتوءار أود زمطامغب جر الاوةج راالا جدر د ع اتلأ

 جالا ايا عرص هجوبو ليلك الاجاتلا (جون) عرتوةحرتديزوبأ

 ليقو رهظلا ىلا لهاكلانيبامنيتحتفب ج.كلا (جت) ةءاثلا لصف: هسيلف

 رخص قى ىذلا وطو جدشلا ىلادلا ليقوجيشل [ضي رع !|جرتالاوهطسو“ىث لك جبن ,

 جاجترطمو در هيأبو هلمس مدلاوءاملا# (جحم) جس اهب تءاج نا ث , دخل ىث ْ

 0 ما ا ا 0-0 ادجب صنم ىأ

 كرست باب ٠ نم ءاسل انتجلاثو انموي جلل ادقوجلل 0 در

 #( ءاخلا لصقل لب برطو ل اد ةادوكت املا ةسفل تحلتو وانت رطم لوقك

 جاح وهف درهبابو كسالا *مدصق ف رعلاقودصتقلا لصالا فجل (ج حا ,

 اك ارهكلا اب ةجحلساو ىسالا ردكلاب جل اول زب ول زاك مغلاب جح هعمج

 عملاوةنلااضي ًارسكلاب ةجحلاوحتفل |ايقل انالذاوشلا نم ىهوتدحاولا |
 ةيحا تكاد ةعمجو جلا ربش رسكلا ةديحا وذل بنعلا نزوب ججحل

 داعو ىزغو زافلثم جاحعمج جاجحلاجيجحلاوددحاو ىلعووذ اولوديإ



 مي |بايد# ءاخ | ىلا ءاخحلا لصف 384

 كنا ةفاضالاب هللاتيبجا وحةوئوةجاحت ارم اومدقلاب ودعلا نم ىدعو

 دير كن ال تيملا ب صن هلل تن .جا وحتلق نححح دق نكي ناو نجحح دق

 أديز براذو سم اديزبراضا دهل وق م فرصنيالهناالاجا وحى نيوتتلا

 هبرمذي مل هنأ ىلعةاشا وهي رم دق هن! ىلع برا نمنيونتلا فد حن لدقفادغ

 وهف جخ ل لث ا فوةجحلابهيلغىأد رباب نمهجط هجاح وناهربلاةجحلاو

 ةداح نيتدتش ةجح لا 0 رانا جات اولدجىا ارم كلابجاجح لجر

 رجشلار يثكا قضى اح تف وءارلارسن كنج رحو حج رح ناكم عرس قيرطل

دص جرحو اح رحاة.ضيىىلاعت هل وقام "ى ركو
 قاض ىأ ب رط نأ ند هرد

 جيرحتلاو همنا هجرحأو 4.ف هغل جعلان نزوبجر أو مالا[ ًاضيأجرحلاو

 جاح اجاب رطباب نمو هرح* اهيل ع جرح ولأن ىأ | جرحنو قييضتلا

 تروي جلحم او جولحمو جياح نطقلا وجالح وبق رمدن وبرمضباب نم نطقلا

 عج ) ٍَج وح هب جحا احام حاتفا انزو جالا و هي أ جام مةحلجماو عضبملا

 أوعمج مهم 'اك سائق ريغ ىلع 0 اوحو بنعنزوبجوحو تاجاحو جاحةجاملا

 جاحو ةجاخلاءاحرعلان زون ءاح ول اوداوم وهلاقوىهم الاه ركن أو ةحاح
 ع

 ظ جاتحا ىف بتاع ادي |لجرلا

 5-5 ا 57 ا ىلقدتتلا اذ ١ ليقنزوه هل ا وجداخ

 ٠ تجحدخأو نأدقن ىأجادخ ىبيف با: كلام ءابامفأر ارقالت الاد لك ثردحلا

 , جدخ داولاو جدخ ىبف ةماندمايا تناكن أ وقاحلا رمقاناهدا ونتءاحاذا ةقانلا



 58 : ميحح | باب : لادلا ىلا ءاخل ١> لصف

 جورخلا عذوم جرحا 2 ير 5 57

 جرخأ ردصم نوكيمغااب جرحا وهجر اذ هوا:سح اجرح جرخ لاقي

 ه4هجرخم ادهوقدص تحج رخم هج 5 5 اوناكممسأ وهب الوعقمو

 عج وجارخاجر خلا عجحوةواثالا !جارخلاوجرخلاو ط اينتسالاكجار ختسالاو

 ىلاعت هلوق ”ىرقو تلق # ًاضي أخ رراخأو ةمزاونامر 5 الا

 لعجت ليف ىلاعتهلوقا يالا ًاوريخ كبر ,جار شلاح رخ مطأستمأ 5

 جرخنفاجير 21355 فدع رخو لخدلادضاضي أجر ل ا رد ا
 جفرخ ضع (عأ رخ) ةرجحو رجح لدمةج رخدعج ف ورعملاجرخخأو

 روبط 0 عدت ىق !أىه اولاق ة هو ردو يضل 5 هنا ث يدا ىفوعسا وىأ

 ! اخو تراطتجل ةخاو م ا مهنيعت جلخ (جاخ)نيمدقلل
 نق ويشار ارفودس يقرع اا نمورطا فك كك يارد دو قرد
 ممالخلا عم اوبر عم ىسراذ رجش جدال او نيتمضب جلخ عج او هادجبل + هارناح
 جِسبايدهعمج و برعم ىسراف رسكلابجاريدلا(ميد) لادلا لصف ملاعملانزوب
 (ججد) نادحلاناتجابيدلاوةدحاو ةطقنب فل الا لبقءارب جيبادد تْئشناو

 5 3 8 وجدل 0 وحدة و _ « ةحدلا

 جو 0 . حف لاهل حتق :فورمم جاجسلاوذوراكلاو

 رجل وقى رالأ طب وةماك أ رفالل» هكاووكاوا ناكارك ذ



 ميلا باب # ءارلا ىلا لادلا لصف : ٠

 لادلا ريدكب اجارحدو ةجرخد هجرحد (جرحد) كويدلاءاقز نعيامتأ
 ,ىلا هجردو تام ىأجردنا ولخد دا نم جرد(جرد) رودملاجرحدملاو
 .نزو هجردلاو جردتف عردتلا ىلعهن.داندأ نعم هجردتساو ارا ذك

 ةتراا اضيأ ةجردلاو جردلاعا اوتاقرااةجردلاو كلملاوسهذملا ةيرتملا

 .هذمو هق تتك ىذلاا,حتف وءأ رلا وكسب جردلاوتاجردلاعت اعمجاوةقبطلاو

 مهلا ةجاردلاو جار دلاو هيطىف أ أرل ازوكسب ىلا ك2 روق هتف طوق

 أ هب ريم نروت هج ردم ض رآو ىثنأ وانك اركذ ريطلا ن ندماب رذد. دشتلاو

 دملاب ءاجعد نيعواهتعس عم نيعلادا وسة دش نيتحتفب .جعدلا(جعم) جاردتاذ

 ةحلدلاو نيتحتفب طدلامسالاو لاللا لوا وأ نم راسدأ (طد) برطدبإبو

 ةذأ ,-الاودرخآ [نم راسلا دلادي دشن ا: ةاوةيرمذلاوةعرط ان زوي ةطدلاو
 .لخدهاو هيف كحتسا أودري غى لخد ىشثل أجمد (جمد) ةلطدلا وةدلا

 جام دلا(جلمد) يوثق ىثلاجمدا اولادلا دعت جمداوجمدنأ |د ذكو

 صوج ءاطا حتفب جنددلا( جنهد) دضعااامهيفمالل اولادل امذب جولمدلاو

 ام ىلع ىراقلا ىلع :راوةتلغأ بانلا# عرأ ع ر) ءارلا لصف آد م زلاك

 هيلعجتترااذك و بابلاغ رياك هيلعوب .طأدن كا رتلاوع ردقبملاذأهلعاف مس

 آذكو مظعلابابلا نيتحتفب رلاو ديدشتلاب عرا لقتال أي أهلعاف مسي لام ىلع
 هباب هياعو قلغملا بابلاجائرلا ليقوةيعكلا جائرهنمورسكلاب جاترلا

 ىو براطضا هريغو رحبلاعراودرهبابوهلزازو رح هجر (ججر) ريغص

 اج “ىلا جرجرتو در هباو هلةمذالف عر نيحر حبلا بكر نم ثيدحلا



 0/١ ميا باب # نيسلاىىلا ءارلا

 او رمريغ هجورو قفن ىاحتفلاباجاورجوري'ئىثلاجار (جور) بهذو

 هجيج عجاو حمرلا لفسا ىقىلا ةديدخامضلاب جزلا (ججز) *ىازلا
 ما ا راييبارحللاو 0

 0 رو ع ْناكم اسنانك معاق و لأ هبعزأ

 ا ركل ق اهر "7 ىازلا ح حتمب 000 ميزو حز ورمجوبأ

 لاو ه هم دكا كجوزوتنأ لانش ا لولا راااضيأجوزلاو لعبلاجوزلا

 جوزالو ءأب لاب 12 هجوزبرعلاهالكنم سل ىنويلاقأذب اةجوزامل

 ا رق ىَأن يعر وحيث انجّو زوىلاعتهلوقوامبيفاهف ذحب لبد سحاب

 أما 6 .ءأرذ ا|لاقو م ءان ا د ا ار ادا

 ةنجوازأاو جوازتلاو ٍسوزلا ةدقك ا مأأ رمدكب جاوم ةآسماو ةغل

 لاةباضي | اجوز ىمسي اممتهدحاولكودرةلادذجوزلاوىنعيجاودزالاو

 اجوزىدنءلوقتو ءاوس امهو ناي سامه لاقيأك جوزامهوناجوزامم نيثالل

 نيجوز لك نمهىلاعت هللا لاق لعن اجوز ىدنعو ىثأو اركذ ىنعلماأمح
 ) جيس) ١4 نيسأا لصف 9+ دارفا ةبنامب اهرسفو 2 وزا ةئاعك لاقو نيشأ

 هيف رحال ر فعج نزوب جسوجسم ون(ججسجتس ) دوسالاز رظانتحتشب جبسلا

 ةردشف 9 جحساف دراد م (جحس) جسجسةنلا ثيدخحلا ودرب الو |



 مح | باب# ناعلا ىلا نيسلا لصف 1/7

 فورعم جرسلا (جرس])رم ثق ىأى 19 نزوب جحس ههجوب و عطغ هبابو رشق

 ةإةغلا | سقى نأ هب راانزو 4 كد ر ماو فورممجارم لاوذنا دأأ|ت حرس أدقو

 اهعلب ىأ مالزا دعب اضا | اديس و م2 باب نم ةمقللا جاس (جأ )نهدلاو

 9 هلك ١ ندلا ل اد رأأ نأ اذاىان ال ءاضقل اوناحل سدخ الأ ط وة هنمو

 مخض لثمن وكسلا مي لس رو ةفراط هبابو حبق جمس( جمس)ءاضةلاتقو ل َّ 1 . آْ 6 بَةأأ- ه ءاطام

 هد 2 حد 0 00 ووبذ نشخ لثم رسكلاب جمسو هر تدعصص ويف

 اًضيأوهورج ءث لا نم 6-0 سلا (جوس) مادخض لثمرسكسلا !أب جامسم وذو

 (ججش) 3 ا نادم نزوب ناجح رس لع م“ ورغخالاز اسلم .طعأا

 3 ادشاهر كو نيشلا مذا هش 4 جحر لوقت هدجش عمجر مك اب حاجشلا

 جشأا نب أ 0 ؟ كلذ < اذا اشر ججشم 35 ردححشو خس حجم هم

 ةك ف 0 ا 0

 نازيملا ةجنص (جدص) ماللا ردكب ةحلاوصلا عمجاوبرعلامالكنمةدحاو

 ءاملا كم 3 عمت حو حداصلار ودنلل 0 مع رهصلا(جرهص]) ةجنص لتتالوب رعم

 اجاجضا موقلا جضأ (ججض) *(ءاضلا لصف)# داصلا تفي خ_رابص عمجا و

 رسكلاب لاوودعصا أودض لق اويلغو؟يىشنماوعز>نافاو>اصواوءأ>

 ايرضت مدي هنن |جرضوهب نطل :مدلاب جرضت(جرض) ةبللاةدضلاواجيجض

 قنادلاو ناتمح جورفلانزوبجوسطلا (جسط) *(ءاطلا ل ع )د م داىا

 توصلا عفر معلا ع حع +( نيعلا لصف )* ناد رعمامصو جب عساس هعلرأ



 ١/0 ميلا باب نيعلا ل أو

 حتفلاب جاجعلاو فر أ كعل ةىم تاوص جعت وأ ادي كلاب جدي ءل جع دقو

 تراثأو تدتشا-ت تجي اوعرلات تح وهدمصخأ ةجا -ءلاواضا ناخدلاوراغلا

 تيبلا تجحو ديدشتلاب جا ونيعلا رسكب جعم مويو اضي ؛ أناخدلاورانغلا

 سوق نمت وصىذلك اذكوت وصد اىأديدعنلا جاعرم وجد هدف ناخد
 هاجر ىف ء ثهباصأ اذااضإ |جرعو ىتارا سلا فج نع (جرع )امه ويوم رو

 جرعأ ورق ترط ىلاثلاب انف ةقاخ ن اك ناذ لذ دامبمأب وناجر علا ةيشم ىشش

 ناك ام نالدج رعاام لقت الوهجر ءدش |اموهللاهح رعاوناحر ءوبرعمهو
 يأ <

 ناتحشمر ناحرعلاو هوحنوأ دشأ عماله اءف اامهنملاشالدسلاىفةقل خوأانو ل

 اجيرعت لزنلالعنالف جر علاقي«ءلعةماقالا “ىشلا ىلع رعتلاؤجرعالا ةيشم
 ةعرج نزوبةج رعهيل ءىلاملوةتجرعتل |اذكوماقأو :ه.لعهتيطم سدح اذأ

 جرعنمو فطعن |'ىثلاجرعناوجرعتالوغرعتالوةعجرنزوب ةجرعالو
 عمجاو جارعملاة بل هنموإسلا جار عملاوةرسيوةدعةفطءنمءارلا حتفب ىداولا
 رسكب جرعمو ج رعمد> ا ولا تاءعج تئشنا شفخالالاق ب راعموجراعم

 نزوب جلعلا (جاع) دعاصملا اضي |جراعملاواق سموا ملون اك اهحتف و مملا

 ةينع نزوب ةجلعو جالءأوجواع عمجاو مجسملا راك ن هم دحاولالجعلا ٠
 ةيدابلا» عضوم ملاعو هلوا زاجالعوةَحا ءم "ىلا اعوءادومنزويءاحواعمو .

 اف نيعلار سكب جوعلاممالاوج وعاوهفبرطبابن نهج وع(ج وع)لمردغ
 ىف ناك امونيعلا حتفب جوع وهف صانب امام و/ودوعوأ طئاح ىف ناك ٠

 هلا بسن سرف مسا جوعاونيعلا رسكبج وءوبف شاعموأنيدوأ ضر 0



 ميحلابإب # ءافلا ىلا نيغلا لصف 7
 رجاعو هنمالسن رك الو رهشأ لغ بر علا ف سيل و جوعأ تانبو تايجوعالا
 د تاج وعأ اى * كلا جوعأوب زأدو ىدعس هبد هديك جاعو لاقهبأبو هبم هن ماكأ !ناكلملا

 جيلا لف جدي دل جار حاملا يسلم هب هب وبس لاق ةجاعةدحاولا

 حسن 3 سكلاب ةنراخلا تح تو ل مكشلااب مها قل ولان وكسل جنغلا( جنغ)

 «(جخ) د (ءاثلا لصف)# نونلا كباب ىف تبنتو نت شبيه

 رسكلا 3 27 جا تا نيل !ندب نك 03 ,قلرع تناول

 جرام ظلوا ا ؛جف بف حضني

 رعاشلال املا نم ىدفتلا تفل !انةج رقلا وةروعلاج رفلاو برض خباب نماَضيأ

 لاقعلا لك ةجرف هل ر.# مالا نمسوفنلا» كار

 3 3 داى 1 88-_ رف امج لا بأ وطلال 0 2

 ضرأ دج 0 هيا 0 يس مودي
 ىلاوال ىدذلا وه ةدسعوب !لاقولال |تدب نم ىدأ وي لوب ة يرو دنعالا الق

 ةدحاو حجة لاهجورفلاوهلةلقاعالهاللا#لا تدب ىفت ناك ةيانج ىنجا اذاقأ دح ا

 رغالا ىلفلا نزو جلفلا (جلف) م رارفتاذج رغم ةجاجدو# رارقلا

 ام هااححو م >< ا | تاب نم لثاا ىف درا باب ند ةحتا جلفوزوفلاو

 للا واهر بم اوا موق هتجح لل جلفأو مغلابجحقلامسال مسالا او هيلعمسلا هحلقأو



 / مي |باب# ميملاىلا ءاقلا لصف

 جيلفأ لجرو برط هبانوتايعايرلاوايانثلا نيامدعاس نيتحتفب نانسالاىت ٠

 د افلاوزاتسالا رك نم دب الدي ردنب|لاقنانسالا ءاجلف ةٌ سا وزانسالا
 عمجأو ىاانلا نم ةعامج | جونلا(جوف)جولةم وهفءافلامضب لجرلا جلف دقو

 اجاخل رسكلاب تجل- (ججحل) *(ماللا رصف)#برعم وهو طئالافاكلا ' حتفب جسوكلا (جمك ) *(فاكلالصف)# سولف نزوبجوؤفوجاوفا

 ىأ ةز زمه نزوب ةجإ] لجروةموصحخلاىفىداقلاةجالملاوةغل ركل جلت
 قا ال لطالا وجابأ قالا مالكلا ىفددرتلا جاجلتلاو ةجلجللاوج 1

 00 ىّ رح هنموجألا | 536 وهمظعم مضاابءاملاةو ذفش نار يغنمددرتب

 هبابو جزل وهف هدو ططم ؟ىثلا جز ر(جزل)ةجالا تداخاجرجلت ةنيفسلا

 راثف هب ا آن رطباب نم هب جط دقوهب عولولا ى 000 ظ

 0 وةحعمللا يصف وهلا ؤاهحتنت دقونا للا ةج ملا نزوب ةجهللا و هيلع

 ةجاخلاو مذلا جاما ودر هيابوهب مرهيف نمبارشلا جم(ج < )6# مما لصفزل
 جم ولحيلاجاجم لسلاوز زاأجاحتر اما1 لاقي كيف نم هجم ىذلا قيرلااضيأ

 رو باودلا ىع سم جر ألا (ج سم هني ربخ ىف جمج وهفو رح نيس هباتك

 سا امتالخ يا نيرحبلا جم ىلاعتهل وذو رمعن هباو عراباسر اةيادلا

 جرأاو ا هدموس 2 كح تاور يورك .ًالابامه دحأ

 اهدلو تقلأةقانلا تج سعأو طلت ىأ سم ماو جاودزالل جراانيكستو
 ٌولْوللا راغس ناجرااو اط ناخدال رانران نمجراموامدواس سغريصإ ام دعب



 محا بأي  واولأ ىلا ميملا لصق 5

 جازمو هب جزعام بارشلاجا نمورصن باب نم هطلخ با رشلا جنم( نم
 برص بأن ن م طلخ امهم حسم عش عئابطلا نم هيلع رامز ديلا

 طاتخ لدرلا ءاملجاشم | ةفطن لاتيوم و و 1 0 15 جاشم أ عمجاو جيشم' ىّتلاو

 الو ةحالامالا 0000 3 5 المالا !(جأم ( اهمدوتأ رااءعاع

 ىسانلاو هحاوما تب رطضأ لاق بأي ند رحيبلا جام (جوم) ناتحالمالإ

 هحور ىأ هتحبم تجر 0 0

 ”ىاحسنم هللا ةسنلاو عذوم مسا 5 عجم ) جرن ) 2 نودلا لصف ع

 باو نم ابله ابدشت واج ادن جنت عاق ميال :ل| تدعتن ( جن )ع ءابلأ حمم

 الو جوتن ىهفابامح نايتسا ليقوا,جات:ناح ةقادلاو سر فلا تدبتغاو برمخ

/ 

 َىلاَد ادالاربدك ان زوب جسنملاو سلاح نزوب جسنم وبهدمنزوب ججسنم توملاو

 ىف هلصأو ءريغوأ لعىفهلريظنال ىأءدحوج جيس نالفو جسنيا بوثلاا سلع دع

 محللاو رْغلا جضن (جضن) هريغهلاودم ىلع جسنيلاعيف ناك اذاهءالبولا

 جيضن لجرو جيضاوجضانوبف كردأىأا,حتفوز ودلامضياجضت م
 جاعنو نيعلا تفي تاجعن ورسكلاب ج اعن ةحيعنلا عج )ج هن )كح ىأ ىأ لا

 جيدملاو سلفلانز وب جوملا (جيم]ةبرعم كسملاةلان(جفن) ش>ولارقب لمرلا
 هجبم وهو اوهنابا قيرطلا جهعو حضاولا قيرطلاجاب لاو بهدملا نزوب

 قو برطوهباب و سفنلاعدااتتو روبلانيتحتفب جبنلاو عطقأمبم انو دك ماضيإأ

 جو(ججو) ة«واولا لصفإلل نمسلا ن موب ريىا جوش الجر ىأر هناثيدحلا

 رسسكلاب هحاسن ةهدصلاورصنو وب رض بأ ن مان ودلاججسن (جسن )جت ئملاَشإ



 0/١ ميلا باب *ءاطاىلاواولا لصف

 :(جدو) فئاطلا ةازغدير يجوبهلل اهئطوة طور خا تيدا فو فئاطلادلب,

 جلبي حو (لو) ناجدوامحو قنعلا ف قرعرسكلاب جادولاونيتحتفب جدولا
 راهنلا ىف ليلا جوي ىلاعتهلوقو اخد اهريغدجل وأو لخد ىأاج ولو رسكلاب
 لحرلا ةحممأ وو كه ىف كلذ نمو كالذ فا ده نم دب زي ىا ىل للا ىفراهنلا ا ويو

 ردصم ءاطا نوكسب جدولا وراداا رح نيتحتفب جهولا(جهو)هتناطب وهتداخ

 اه واو تدقتأ ىا ءاطا حتفياضي |اناج هوو دعوباب نمرانأ| تجهوكاوق

 جبطا (جه) *(ءاطال هف)#دقوتىأجيهواطو تدقوتت وتو اهريغ
 جرط 2 جره) سفنلا ليةثلا ب هك |نزوب جيملاوةقانلا عرمض ىف زوكيمرولك

 طارشأ ىف ملسو هياع هللا ىلد ىناا هرسفو برضةبابو طالتخالاوةنتفلا

 نم برض اضيا جزطاو دعرلا تودنيتحتفب جرطا(جزه) لتقلاب هعاسلا

 ود تيكسلا نبا لاق برعم جايلهالا(جاه)برطامهاب و ثرثهيق وقاغالا

 لاق ةيناثلاماللا| حتفب وهىلارعالا نب !لاقوهنمةدحاولا اذكو نيماللا ركب
 لفيرطاو مسي رباك حتفلاب لايعتا هيفو رسسكلاب ىلايعف !مالكلا ىف سيلو

 هوجو رع طقس ض وعما اكريخ د باذ ىدو ةجس# عج نيتحتفب جمطا (جمه)

 نيب جودأ لجر (جود)ج مه مهامنا وألا عاعر الاقيو اهنيعأو ريد او منغلا

 عاب بابورال اى ءاا جاه (جيح) قمحو عرس هيفو لي وط ىأ نيتحتفب جوطا

 نم هريذ هحاهود هجم وجاددأو نيتدتفبان ذ أح. .هورسكلاباضيأ اجاهو

 ه6 تبنلا جاهو ىنعب هاهو اجءبهم هج دوم زابو ىدعتي ريغال عاب بأي

 رصقت وده ب را ءاجيطاو سبي ىأ رسكلاب اجايه



 ءاحللاباب ميلا ىلافنلالا لصف ا
 دك ءالا باب

 - (مم) ءابلا لصف دردبإبو لعس لجرلاحأ (حيحأ) ي فلالا لصف ع
 لاَش ديدشتلاو ملا ةحدب وص ىف (حح) م رفف هحرف ىأ حجرتف هحج

 ةآرسعاو محب لابالو عأل لجرو احح اممف حتفلاب أ حت لاو رسكلاب تحح

 مضي اهطسورادا !ةح وبحوماقملاو لولا ىف نكملا حرحتلاو ة>بح.ملاو ءاحب
 5 لوقت لاز ىاح رب نم ىهو تضمةليل برقأ ةدرابلا (ح رب) نيءابلا
 أو مخ بدار ىف .ىنذالا ةدشدملاو ضااناهرغو رح !ءاح ربو ىلوالاةح . الا هتلتلو هحر م :

 ءأ لأ ديدشتب احر 0 دج اك رت رمال هبح ار ,هنمل وت

 (حطب) هاعفأ ل اان ل اعف ا رباالودحمو ق 0 وش ااعر ان واه مكاو

 عمجاو ل 1 هيف عس وليس حطبإلاو علق هبايو هيج و ىف ايت هحيط » لأ

 كم ءاحطد هنمو حطب الك ءاحطبلا ُو هةحعر .طبلاو رسكلاب حاطبلاو

 مس ا 00 ”الوانا رعدم 06 نيت حام( || ( كبل

 لاقهبابو 0 ه 532 150 جا ا دض 0
 رم

 محلا لصف # برط هبايو ح رفلادض ١ ( حرم () دي ءانلا لصف ع

 ةحجاحج ميجا | عَ م وحجاحيإا ع عمجأو ديسلا قل ةفلاب حاج دم !(مدج) ديسلا

 اولوقيلو حورج عماو مشلح رجلا ممالاو عطب نمد رج حرجا

 مرج لجرو اضياأ رسن <لارةح ةحارج عج رسكلابحا رخل اور عشلاف دال حارج

 حرتجاو عطفاضي | دبابو ستك حر حو حر تحد وسسل ودا>رو< جلا ماو



 اه ءاها بايد«لاذلا ىلا جلا لصف
 لا 00 اب حراوخلاوهلثم:

 نر ١ انبات عضخمهبابو هيلغوهسراف زنعا سرفلاحمح (حمح) ياست

 نودعمجن مثو ىل ا عت هل وثدنمو ع رسأح جو حتفلاح وح سرف وف رسكسلاب

 عالضالا ماوجلاو هلاقا ليللاج ودجو ل دو عصخ هنأن ولام 0

 صارت ها ولارهظلا ىليام ع واضل اك ر دصلا نا ادب هو ينارلاد 3 م 2

 ما مب ليللا حجو مالامض :لانحا و 0

 وهو هى "اة لائ هب ان وهاض اماني ل (ح وج) هنم ةمنءاطاه ري

 حاجو مومحاتجاأو وةحارلس م هنح احل 0 4 -8 000 نم لالا حاتج - |[ دعغلا

 4 لادلا لصف ع ةحئارلاب كك ها 0 اح واق لاّقباب نمهلامهللا

 دشأ ا لوول فدسأر لنو هرهظ طساذا أدني دب لج راد (حد)

 راما بدنك ع وكر لا فلج رلا عدي نأ ىهن هنأ ثيدحلا فوهيتيل |نماطاطحما

 ةحودلاو ةحاد ايندلا لاقي هبنوللعي نايبصلاهبمس واي شقن حادلا (حود)“
 عذلا (عذ) ه6لاذلا لصف ا! ح ودع اوناكر جش ىأ نم ةميظءلاةرجشلا
 مظع جذب ءاندفو ىلاعتهلوق هنمو حيذيام رسكلا,جذلاو عطقهبابو فور عم

 حعادبو اهيلعمس الاةملغل ءاطاتءاحامع اوةحس :ىئنالاوح ح وبدملاحيب ذلاو

 كاد تسياهس اراحلا 3 اذلاوجاذتلا داع لا أضع .مهضعب حذموقلا

 ءايلا نكست ةماعلاو ديزوبا ! هلق قالا ىفعجوةزمطا نزوب ةحيذلاو نيب ارقلل

 نوكسب هنا ىبمصالا نعىرهزالالقنوءالان وكس ناوي دلا ىفةحذلا (تلق)'
 ب لزو حورذلاوحافتلا ززوب حارذلا (ح رذ)اهبحتذب هنادي ز ىلا نعوءابلا
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 فر (عر) مار | 55 ؛ امطوأ متنب سودقوح 000 الصأ
 حجرا مسا .ثو هيشلثم نسف ةداوغا رلاو فشتاس احر رمدكلاب هن احم

 احر هاطعأ هتعاس ىلع هحبرأو اهيف 2 ري ىأ ةحنا رةراجنو حافلاب حررلا اذكو

 اناححرحتتلاو مدلا حج ريو حج رينا زنا مجر(معجر) ةحجا م ىشل |عابو

 مكب ةحوجرالاو احجار هاطعاى اا جر ميجروهلججراولامى اامهبف
 ىأ “ىثب هل شري لوقتو عطقهبابو قرع ىأ حش

 لهويو ا ط ىر ىا اح. شر نيشلا عاش ةرازاوأل محار نالفو اشدطعب

 . ا 7 /
 و ١حعمأر لجرو عدق بو نم حم رأو ةنعد هحخرو حمر حمرلا عج(حمر)

 ٍإ

 هئند نم نم هلجرب بريش لخبلاورا “اود عل رماادم ول د زيواك لعق اور
 سلا .٠

 كَ .تلاوجورمالاسلا امسلعب لئارم ريجوى دعونا

 حوورديف ىف لك اذكوز وساحو رع ا وعأ 2000 :الاااىلا
1 - 

 دقو حايرأ و حاير عرلاع>و بيط 1 رلاحتن ىنحورز كمو ملا
 ؟2ربذاو ىلا عل دوق ةدم 5 ةوقلاو ةماعلااكيا اىل 31

 ةجرلا ناحرلاو اضي أح ورلاو ةحارلا ا|اذكو ةحا رتسالا نم حتنلا حورلا
 12 مرلاو حاور

2 

 م1

 ١ : هس : 001 ٍ
 لا حر تددجوو ملا ى دو ةحارمجاشي أ ارااورخلا-ارلاوقزرلاو



 م١ ءالا باب د نيسلاىلا ءارلا لصف

 دىئالاب ص هناثب دخلا ىفو بيطااو اولاد, دشتب ح وراانهدلاو نق و
 حابصلا هذحاورلا 5ع يب اوزان ا محللاحارأ وو مودلادنعحورألا

 5 ,حار ردعماضيا اوه لدا لا ع هللا لاوزنم تقوالمساوهو

 ع احأور 2 قر . ىّدعلاب تحاأرو ةاكفلاب ةيضاييلا و ودغي أدع

 6 اح 0 لبالا بايع تا 8-5 رأاو ىىحاو

 ءأل ابر خرا هريغو ءاملاورأ وحوأر ماع اوابع 7 كلا
 ةئامؤو هحر دحو ىادح ريودحار# ىذ نارا رؤفةنمة رقل هريغم_رذخأ ذأ

 50 حار هاي و اذان 1 ةحنار حري ةدهاعماسفت ل م ثنا دحلا

 مخ حري فاس اكلالاقو هأذ رسكف عيربحا ر نمو رمح وبأ هلعجو ءارلا حتفف

 نم ةماعلا ع دا ا كو ءاملا

 ع 05 0 حار 4 هحر الأب و قاحلا اولا 4« رال أو

 هلوقو ىلا عتهللا ناحيرنمدلولا دما ىفو ماك اضي | قزرلاودو فور عم

 نع هقرو ناحيرلاو عرزلا قاس فصعلا ناحيرلاو فصعل اوذ سل اوىلاعت
 م خب ز) ىح حزح زنود دعا اذكنعدحز حز(ححز)* ىا 38 |لصف ة؛ءار ا ءهلا

 ةحاسلا (حبس) 3 2 نيجلاو أاصق 0 يسارا بسس 7

 ا ؛!ميسلاو عارغا | حبسلاو امهف حتفلابحبسإ حسد قوم وعلارسكل

 ( راتخم 10



 ءاللا باب # نيسلا لصف /

 . اليوط اغارف ىأالب وطاحبس ىلاعتهل وق ىف ليقو مطقامهءابو شاع لا ىف ف رسعتلا
 ةحبسلاو باهذلاو ءىجلاو غارفلا وه لبقو اليوط ابلقنمةديبعوبألاقو

 تبيضق هنم لوقت ةالصلاو رك ذلا نم عوطتلااضي |ىهواهب حبس تازرخ

 73 اكردصملا ىلعبصن وهودتايزتلا انعم لا ناحبسو هيزنتلا حبيسقلاو ىحجبس

 حوبسو هتلالج نيتمضي ىلاعت هللاهجوتاح سو ةءاربءوسلا ن مهلا ءىرب لاق

 حوبسلا الا لوالا حوتفم وبف ل وعف ىلع مسا لك ب لعن لاق ىلاعت هللا تاغص نم

 مالكلا ىف سيلهيوبيسلاقوحورذلا كاذكو رك ًاامهيفمغلاناف سودقلاو

 نم لاس هسفنبءاملاحسو هبصءاملاحس(خحس) حرذ ىفيمدقو ضلال وعف

 ماسلا لاما حرشلان زوب حرسلا(حرس)درامبءا وعمدلاو رطملا اذكو قو

 تحرس لوَش عضخ بأن م ا( فبتح سومة با نم ةيضاناج و

 ةأرملا خررستو * ئث ىأ معا الو ةحراس هلام لاب ىشعلا, تحاروتادغلاب

 طشملا لبق هلحو هلاسرا رعسشلا عيرستو حتفلاحارسلا مسالا او اهقياطت

 بئذلا رسكلاب ناحرسلاو ةحرسةدحا ولالا وطءاظعر جشاضيأ حرسلاو

 هللا حطسو هالعأ * ىث لك حطس (حطس) ةناحرسؤنالاو نيحارسهعمجو

 ةحبطمسلاو ديطلاو 1

 هف طس ىذلا عضوملا اهرسكو ميلا تفي حطسماو ةدازملاامبيف ءاطلا سكي

 حفسو هقاره ءاناسقسودلقسأ راق زو ليا حفس (حفس) ا

 ةحاسمابشاسوان زلارسكلاحافسلا و حافس لجرو عطقامهءابو كفس همد

خم ءانيوهو ةحلسأ ىلع عمجيهنال رك ذم ح السلا( حاس احافسو
 ١ عمجم صوص



 /ى ءاللا باب # نيشلاىلا نيسلا لصف

 حالاسلا سبل لجرلاحلستوهئين امزوجيوةيدرأوءادروةرمحأ ورام رك دملا
 أضيا ةحلاسملاو حالاس وذم وق ةحلصلاز ز وةحلاسملا وحالاسهعم اس ل اد روب

 بدعلا برعلا-ىلا سراف لاسم قدا ناك ثيدحلاىفو فرملاورغثلاك

 دولا ةحامسلاو حامسلا (حمس ١ عطق باب نم حلس دقو ويلا مغلابحالسلا و

 نم حمس و ماطعأ ىأهلمسوداح ىأ ةحامسواح امسامهنف حفلات حمسي هب حمس

 ةحمس ةاسماو ءابتف نزوب ءاحمس موقو مملا نوكسياحمسراص ف رطبا
 (حنس) اولهاست او<استو ةلهاسملا هحاس !اورسكلابحامسةوسنو ميلان وكس

 عم اواهتحابر ادلاةحاس(حوس) مضخهبابو ضر عىأ اذكى ىأر ّك حسا

 ضرالا هجو ىلع ىرج ءاملاحاس (حسيس) مودورو هوو داء وج

 اح ويسو احيس حيس ضرالا ىف حاسو ىراجلاءاملاضيأ حيسلاو عابهبارع

 حايسملاو ءاللسالا ىفةح ايسال تي دما ىفو بهذ ىأءابل |حتفاناحيسوةحايس و

 الو حيياسملاب اوسيل ثيدحلاىفورمشلاو ةميغلابضرالا ىفحيس ىذلا رسكلا
 ةرصبلاب رهن ءاخل ا رسكب نيحاسو ماشلاب ربهم ناحيرن زوب ناحيسو رذبلا عيبا دملاع

 دقو صخشلا نيتحتش حبشلا(حبش *) 6 ناشلا لصف 6 دنطان ربهم ن وحبس

 حشت رسكلاب تححش دقو روع بالام ثلا (محش) هؤابنكست
 حاحش موكو هع و لجرو رسكلاو مضلاب حشتو هي

 (حرش) امبع وشن 1 نادب ريال مالا لعن الجر لا حاشتو ةحشأو ريكلاع

 محللا عرش هنمو عطقهبايود هرسف ىأض ماغلا رش لوقت فشكلاحرشلا

 هللا حرشو حبرشو ةحيرش وهف دنع محللا نم نيمس لكوةحير شهنم ةعطقلاو



 احي.ةشن ميةشو لخلا تش

 نوكسودل ايعاح 00 أو وتبين حسيشلا (ميش) مع ةشين أل

 رفا حصلا ) اه حم

 اذكو ءاسم لا دىذحامصلاوا م قدر د ححابص

 احا محهلت 9 تأو هنحع ص ةأاحع بصق هلأ هحبصو لج

 ماشإ نالافو راصىا الاء ن الق حبص صا واحامد ا

 .تسمه لوح سبصي نيح مان ىأ -ءالا رك ابعت داصلاحّتفب هحبصلا

 ضيا هتقووحابدالاعذوم بهدا |ززوب حبصملاو لجرلا حبدت
 قوبغلاهذوهوةادغلا!برشلاحوبصلاواسم ىفهرك ذم مضي حسصملا|ذكو

 حس طصم وبف احوبص برش لج ر 0 ١ حبطصاو عاق بإب نم هدم .صهنم ل وقت

 صتسادقوجارسلاحابصملاوى ىركسو. نار كس لثم يحيبصة أ رملاو ناحبصو
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 فرط هنو هلامحا اةحاصلاو هيج رسل يأ هب حس صل أس عمشلاو هج رسااذاهب

 سكلاب ححصي حط دقو .ةسلا دة ةح حلا (ححم دز مضلاب حابصوح 0 هاج وبق

 م دا دك حتفلاب حادتو حي وهف ويش دع ى] هللأ هديت م حص لثم حصتساو

 لق تناك أذ لوح دم مف وقلاحصأ 62 وطقم ريع ىا عج هحامتو همدال

 دعم ا | مبمصع
 لاشو مدعم ىف لعةهاعوذندرونالث دل اقفوتعفترا مةهاعمشأو هه اتبأ :

 ) حرص هلع عدن هب 6 ةيأر ل 8 حادبأر لاو كن ,دلأحدصأ حدص)] نب مدح هدي تمر ميلا

 < تئاورمل خلك خر 0 اع ءاش لو مقسم دلا



 مه ءاْل !تايدع ءاطلاىلا داصلا لصف

 حفص و وةحاول ولآ بابل امنا اخحو هساح ؟ى هلك دامو هحفس لثم لبا حفصو

 حفصلو ل اهي 4..عاب رم م 5هنأبو هس ذ نع رعأاتع

 نزو حفصملاو ديلا دخالا حفاصتلاو ةداصملاو هتاحفص ىفرظن محلا

 لدم حيفصتلاو قحلاىل اع مجم م نمْؤملا بلق ثر دا ىفو لاملا يع

 اضا تاور ءاسنلل حيفصتلاو لاح ىلل مع ملام تكلا ثردخاىفو قيفصتلا

 اذهو مغلااضيا احاص ءارفلا لقنو لخدهبابو داسفلادذ حالصلا(حلص)
 ملا مسالاو هلا اصااردصمر كلاب حالاص اأو كتبا نم ود ىأ كلحاصإ

 كص حالصالاو د اصلادب دشنب ااضا | واحلا صلو ادا طصادقوثن هل ورك ذ

 0 داما | كنك الست هَ اص ها ك4 تح ءاصملاو داسف ذالا

 ةحمرصلا كل صعس موصل م وم ع جدو ع يلا حدف اناديصو

 شنو داصلا هي ا دءصلا وبادعلا
 : 27 هم دملا 3 نه برص ءامأ 1 دب

 نأ وهو نميد ل اا هم لح أت دعس ج كسم 6 ( حبض ) * داضلا

 تفدع اذا اهسافنأ تت وص يزعل هريعلاثو اهداشع ا ضواه زيف قارا تادع

 م نيكل معلا ورعقلا ييرقاما كا 0 حس

 ناطيشلا دءقمهناف لظلاو حضلانبب مدح | ندعي دي و سمشلاءاحلا

 ىىم رم ىأ ح رطضم "ىشوهفعطق هباروعف دلاوةيحتتلا حرمضلا(حرض)
 مح رضدفو هماح ىفقشلادهللاورقلا طسوى قشلاو ديعبلا ءرضلا و ةيحات

 "يذلا حا رط ) حار طز 4 ءاطلا لصف اج هرفح اذا اضياعطق بانمربقلا



 ءاحلان اب # ءافلاىلأ ءاطلا لصق 35

 مالكلا ةحراطمو هدعبأ ءاطلا ديدشتب هحرطاو عطق هبإبو هامر 'ىشلابو
 هحراط لوقت ضعب ىلع مبضع لئاسملاموقلا ءاقلا ةحراطملاتلق#فؤرعم
 يعضخ هبابو ٍض يفي قح ةلاتما ءانالا حفط (حفط) نيل وعفمولا ابدعتم مالكلا

 هيارشلا ٠ لماذا حفاط وهف نأ ركسلاحفطو اديفطت هحفطو هريغةحفطأو

 ةحاط ةدحاولا هاضعلا رجشنم ماظع سجشعلطلا نزوب حلطلا (حلط)
 جلطلا نمدارااناىلع نيرسفااروممح ( تلق ) علطلا ىف ةغلاضيأ حلطلاو

 اضنأ احاطو عضخ هبابو عفترا ' ىلا ىلا هرمدب حمط ام (حمط) زوملانا ارقلاىق

 ((ح وط) هرشىأ ديدشتلاوحتفلا الط لجرو حماط عفت ص لكو رسكلاب
 فهو احن وطت هحوطوضرالا قمااذا اذكوعاولاقهبابو طقسو كله حاط

 كلاش 0 فذاوتلا هتف دقاضر | ا |اهتحوطو ح وطتفانهوانههب بهذو

 لح ىلع حقاول حايرلا انأس او ىلاعت هلوةك رداوتلا ن وهو تاحوطلا

 باوبالا حتقو ماعقدباو متقن بابا ف ( حت ) 6 ءافلا لصف نيليواتلا

 راصتتسالا حاتفتسالاو ىنعمب هحتتفا ْ يشل حتتتس وتحتفتفةزكلاددش

 < .ثلا ةححاذ و اضيأ حافموحيتافم عج أو قلغت م لكو بابلاحاتفم حاتفملاو

 رعطق اضيأ امهسابو رعنلاحتفلاو محا ىأ اننيب حتفا لوقت كاحلا حاتفلاوهلوأ
 هللال وسر نأ مح رج نبا ثيدح ىفو عطق هبايو هاقثا نيدلا هحدف )ح دف)

 قو لقعوأ ءادف ىفاحودفم اوك الأ نيماس اى اعو لاق يسو هيل عدللا ىلص

 هحدفأ عمسلو هظموناسن الا لاعاذأ مسداف ىمعأ و ءارلااحرفمدريغ ثيدح

 هلوق هنمورطللااضيأ ح رفلاو رسهبح رف (حرف) هتنب رعب قثوي نم نيدلأ



 /م١/ ءاللا باب # ءاقلا لصف

 هرسىأ احيرفت هحرفوهحرفأو برطامبءابو زيحرفلا بحيال هللانا ىلاعت
 مو رشم لقتالو هبجح وردمو ءارلا 0 م رشم سمالا أدهم ىنرسإام لاب

 لانا قي نو ود سلول دلاهقثأ ىذلا وه ىبم-الالاقو ح ودفملا
 لك ح رفيىذلا رسكلا حارفملاو مال اندم كرسالو

 9 اع "عمو سلجم اف 2

 عضو و مكاو قإلادعيض اكو قلطكأحيضناسلو

 يل :) ةيرعلاب مككتاذا ىمجملا صقأو ةحاصفلا فاك
 3 / 0 وضفلاوةحضفلا 0

 ىفلك الا | وهو وسيله ا 2 ح الفاين دل م ع

 مسا ا ليقو روح. كا ىنعب حالقلا متوفي نأانفخ د>ثر دا ىفو رحسلا

 ايةش ضرالا حلف وتاجنلا ىلع لبقأ ىأ حالما ىلع ل .وص]|ءاةب هبل ُك الك لدم

 ىفو ةثارحلا ردكلاب ةحالفلاواحالفراك الا ىم-هنمو عطق باب نم رحلل

 باب نم كسملاعر تحاو )ح وف)عطقيو قثي ىأحلفي دب دما يدي دحلا لشئ



 ٠ و رم ا نعداحهلل | هحسق تبق و حعسم

 ) محد )احس: هادف

 هناك ىفاجال حق لجر لاق
 (ح دق ) صااخ ذ# ىأ مسق ىف عو هةيقى

 3 فاقلا حَتم 0 0 ريكلاب ةحدتملا ادق
52 

 ؤلادلادب دعت

303 

 ' بف مامقدبابو هدر ا هع 00

 عل و هلأ هدرقأو ءارلارسكب حرقووف حورقلا هب ت>رخ برطباأب ن

 ١ ء, أن احرق ىصو طقبري .21ناديج رن ز ويناح رك

 مهيصيمل ىأناح ق مهو ةندملا أومدق مسو هيلع 1 ىلص ىنلا ب 5

 نوداحرق هريغ مالك نم هنع ىلع هن هللا مضر رم ثيدح فو ءاد كلذ لق

 ىف ىمماب اعماو عضصخ هبارو هياتسأ تيم أ رفاخا ح قو هكورتم هغل ىدو
 عدجال لاقب حراق منعا د رم ىف 2 م عدجمت ىلو هحىلو 0-5 ةملاىئهن ا. نينس سمح

 حرق عما وح راثسرفلاو لا .فاأ الباه د>ودهدهوح رق و عدرأو ىنن و ربما



 /5ب ءاللا بأ م« قاكلاو فاقلا لصق 7

 حراوق ودداتااو واشار بقلاو بيْؤذ 0 ره ىف ءاحو ركس تلزوب
 ةحرقأع ماو رجش اهيف الو ءانب اهيلع سيل ىتلا ةعرزاا حتفلاب حارقلاو
 نم طيتسي ءام لّوَأ ةحيرقلاو “ىش هبوشيال ىذلااض,أ حتفلا,حارقلاءاملاو
 حرتقا و عبط هطلاةد وحن اعلا طاشتساهبدأ ريةدمح ة<رقنالفل مط وم هنمو رسلا

 ريغ حزق سوق (حزق) هلاك رامالكلاح ارت ةةاوةيورربغن نا الم

 قف ةرفد نيتحتش حلقلا (حلق) ةفل دز اان لدج مسااضيأحزقو ة ةفوريمم |

 ضغءو سارلا مفر حافثالاو ربلا حمقلا( حز منار ولب طووول الإ
 ةدملا حيقلا (حيق)هقيض نماعوف مهسار كرت اذالغلا هحشا لام رصنلا
 اديقت حيقتو احيبمت حقو عاب باب نم حرقلا حاقل وقت مداهطلاخيال ىلا
 الو فاقت ىكل ماجللاب هيلااهب دج ةيادلا حيك (م.ك ) د6 فاكلا لسفإلم

 وهوبسكمااو ا وىجسلاو لمعلا حدكسلا (مدك ) عطق هبابو ىرجم ظ
 عاس ىأ كيرلا داك كنا ىلاعتهلوقو عطق لكتلابابو اها دولا
 مط يي ديكو هلامعل حدكي وهو شودخ ع حودك هبجوبو

 ينك لاةقدسلا ديدحل |ىفواضي أ دعت ملاو جرعالاح 5 الا (حك )
 0 عاضلا ىلاةرصاخل 1 |نيبام سم لان زون حشكسلا (ممك )زاروعلاو
 لاش 0 علا كلرمض ىذلا حشاكلاو ىنعطق ىأ هدعش 5 ىنعنالف ىوطو

 ةمك هل هقتسأ 4 اهحفك (حم 5ك ) :ءعهحشاكو عطقباب ن م ةوادعلا.هل حش

 نالفوةلءةلابابهجاو | ىا متاصانأ اوايدنك القاثيدحخلاىو .مطق وتفكك ظ

 هبابو سوبعفف رسكت حولكلا (حاك هسفن اه 5 رودالا حف اك



 ءالا باب ملال فاكلا لصف 6

 !مهم رشلا اتوا را اح واكو رحاب وهاد حو (موك ) عضخ

 .(حفل) ةلكملاب هيلع أداب فاحالاك حاحلالا (ممل) «ماللا لصف

 هل حايرلا نم ناك ام جم دالالاقعطق هبايو هتق رحا اه رحيم ومسلاو رانلاهتحفل

 هدش وهو مشي تار حافتلاز ز وب حافللا ودرب وهف حش هل ناك امو رح و بف حفل

 جقاولحايروباحسلا#«.رلاو ةقانلا ل تلح (حقل) رفصا اذاناحذابلا

 الا حقلتالاهنكلو ةحل م اهيف ل اهدالاليقورداونلا نموهو حقالم لّالو

 ,لصو ريخاهفوباحلاتأتت ١ د ذاق ريحت تحل حاير !ناكحف الاهسم ىفىهو

 حبقالملاو اهحقلأو احتلت ةلخنلا حال لاقي فورعم لخنلا بقلة وهيلا كلذ

 .قونلا نو ىف امحيقالملاواهدالوأ ابن وطب ىفولاثانالااضيأ وهو لوحفلا
 نم نونلاو مح نمم و حلاك تحل ل وف نم ةحوةلمةدحاولا ةنجالا نم

 ةحيمالا ,-الاو اضنا هحلا او عمق هبابو فيفخر خد ءرسيأ (حل) نح

 هءأشم ىأ هسأ نم حمالمديف اولقم هش ىااضب | نم ةحننالف ىفوحتفلاب

 1 حال و لاقدب ايو عملىاحل ءةلا ال( ول )ردا وئام وهيل شل وعم

 م ههجو تعفو هل 2 سمت هج واو ضموأ االأ وقرلا

 جحدعنأ 006 لح رلا دو هحدم اثمدح دما وةزمطامضب ةحودمالاو

 طاشنلاو حرفلا ةدشحرألا (حرم) ادج حودمت ىأ 2 نزوب حدمم لجرو

 مسالاو» يش هحرمأو تيك نروي م مو ءارل ارماكب حرم وهف ب رطهبابو

 ا زااو حازا مسالاو عدق هيأو ةياعدلاو زم (حنم) رسكلاب حارا



 ها ءاحلاباب # نونلا ىلا مم لصق

 *حسم) ناحزاتتامهوهح زامردصموبف مملارسكب حا زملاامأوامهق مملامضي
 'امهف حتفأاب مسخ ضرالا هدم ضرالاب حسكو عطف هبابوهسأ رب حسم

 .حاسمأ ماو سالبلاحاملانزوب حسا او لاجدلاوباذكلا حيسملاومالسلاو
 نق ردقلا حلم ( محا ه)فورعمءاماباود نمل انعانزوب حاسٌعلاو وسمو

 ىحامو هاشماح. لك اهحامو حلملاباهدسف ا هحعأ م ًاوردقب حلملاا ويف حرط عطقباب

 ا أو ة ةغل ىف الا ام لاقي الو حلم ءام ويف لهسو لخ دباب نمءاملا

 وهف ندح قا لهسو فرط باب نم ءىشلاءلمو حلملاهيف لعام رسكلاب

 سكلاب حالم 0 ءاملا 00 احيلمهدعهحامتساوافذخم نعل تاع ف

 ا وحيلملانمحلم ءآحاغتلانز وبحالملاو فارشأ 0 اضيأ حالمأ و

 لو أديز هال اهيل ع م وحيأم 000

 7 عاض رلأو .ه هولا ةحاملاو هدي مط وقريغو هربغ لعفلا نم اورغصي

 .ناو هلال | نم كا ةحلملاو ثيداح الأ نم حلملاةدحاوةحبسلان زوب ةحلملاو

 ل ا ا ا ا اا حلم ارسودلما وف +5 لاقي داوسهطلاخم ضاس

 .هحالأأاو 4دفسلا بحاص ديدشتلاو حتفلاب حالملاو داوسلاب ضايبلا طلتخم

 را لنيل بالا ريرغورتت 2 هب أر 0000 - حلملاتينماضي ظ

 هه :اكلذو اهنمولدلالمو بلاى لا لوزنلا حملا (حسيم) ةيطعلا هو '
 مدا ١ 0000000 داو 0



 ع .رواهر كو 06 تباحاتواضب اا وماقو برش با نم باكل حب ْ

 عاش اب رفظ 5 7 3 حاد دروب 0 | 6

 ىعع ا 3 ف ع :مأاءا> 0 اديحنأ مهم مهم حعّدم ةفلا مح -

 نأ ا(, 4 ,ةعس ىأ م كمدمو ةحوددم مالا أده 5 (حادب) ف فى ورعمم دحأو 5

 بم 1 ةمأس ماش ,دح قوة>و ودم ل اال نكمل || نعدحو همر :1 ضد راعملا ف

 هيهسوب ال 58 هحدت الذ كلذ نار .ةلا عج دق امهمعهللاىضر ةشئاعأل تلاق

 وحدو حدملا ن م هيحشفت ال ى ًاءابلاب ةيح ديت الف ىوريوةرسصبلا اج ورا

 ١ تدعب رادلا تدزب و عطق اد هلك اهءلم ه قتساريبلازت (2) ةيداعلا

 هحاصنو مضلاب أدحصت امهمف مح لا, حصن جست وهحعصن (حصن ) عضخهبأب و ه

 حيصنلاو ةيصنلا مسالاو ول ح من اوىلاعتللا لاق حصفا ماللاب وهو حدقلا

 حصانلاو بلقلا تأ ى آبيجلاحصال لج روءاهقتفن زوبءادصن موق وحصانلا

 حصان كل ىتاف حصتنا لاه ة>يصنلا لية نالف حصتنا وءئشلك نم صلاخلا

 لدالا تديصن فار ءالانءالاقا ه.يصأ داع ةحصنتساو 7 ادصنلاب هيشت حصن 7و

 ىهو حوصنلاةبوتلا هنمو لاق !ميورأأن أاهتحصن ًأوهتقدصاح وصن برشلا
 هيلع هلوقل حوصنلا ةيوتلا هضم لق و عطق باي ع نما بودل حصار لدا

 حاصنلاو طايخلا حصانلاو افر رفغتسان مو قرخباتغانممالسلاوةالصلا

 حضانلاوهشرتيبلا ضن وبرمذ هباب و شرلا حضتلا ) 51 املا ارسكلاع



 2 ءالا باب # واولاىلان ولا لصف

 كلا طاوششر ءانأأ ج0 وعاو ةسأ اسوةحانئ :الاو هيلع قدسي ريعبلا |

 سشكلاهحطن (حطن) حفل اناضي احا ضادوعطقهبابو تح شر ةيباخلاوةبرقلا ١

 كرداشلاب 0 يدي 2 م ا

 م يك كرم ةفانلا لا تحلو ةببطةسقتهلورساق سيطلا مق 7

 رح ورش معشل هلناك امودرب وهف حفن هلحايرلا نمزاك امجد الا لاقت به رلا

 رسكب ةحانالاو هنم ةعطق باذعلا نم ةحانو عطقةنالثلا بارو: سم قبس دقو ٠

 نشرك وف. لك اذا ا وأ لما شرك ةففخمءافلاحتقوةزمملا
 ىف باعث ركذ تلق * ةزمطا حتف :, حفانآع اومملارسكب ةحفنللاا ذكو

 عميويقر الا 5 ا الا نادل وأ روك لوما

 (مك :) مح 50 ارعشلار يخ لاقي هيب م رع شللا حبقنت (حقن) نيندحملا

 اك نوت اه !اهتكو برعذ هبابو دقعلا نوكي دقو ءطولا حاكتلا
 اج تاكاو م فر نأ ةعا نال 0 مك انىهو تجوز ىهتحكنو

 حاكنلا ريثك ىأ هزم نزوب ةديكن الا

 لاق باب نم ار ||تحانؤ نواب اقتل عاونلاتيمسهنمو لباقتلاحوا انتلا -

 حاولا نزوبحاون وحول نزوب ح وب ءاسن و ةحاينلام ءالاورم كلا احاسو ]

 نالف مهم مورا اي يعدو فرك



 ال اوءالباي#ءاملاوفل الأ و#وأو ءأأ لصف 8 ْ

 ةأرملا هدشتو مهاوجلا عصريو اضيرع مد ءأ نم جا “ىشرسكلابحاشولا#

 هبوثب لجرلاحشوتاولاتاميروهتسيل تحشوتفاهحشو واب كو اهقتاع نيب
 هريغ هحضوأو ناب ىأ حضتاو احوضو حضي مالا حذو (حذو)هفيسو

 سصمالا هك وتساو هارت له رظدت كدرعول اع كدي تعضذو أذا ىثلا تح وتساو

 حضولاو حاحصلا , ماردلا نم لح حاضوالاو هل هت هم وي نأ هلأسمالكلاوأ

 2 ىدب ىلا هجشلا يحث لاو عا ربأ| نع هب نك .ك كقوى ضاسلاوءوضلا نيتحتش

 حاتوو حفو وهف هؤايح لق فرط باب نم لج را فو( حف وز مظعلا حضو

 رفاخلا حيقوتو هجولا حاقو ةارماو جتقو فاقلار سكب ةحقلان يب حتفلاع

 ىتعمي امه ليقو باذع ةلك ليووةمحر لكم معو (عيو) باذملامح كايهبيلصت

 نعش امهمصتتنأ كلو ءادتب الا ىلعامرعف رتق ديزل ليوو دز 6 ولوشدحاو

 جدو كليوو كحيواذكو كاذ وحنوالبو واح و ىلاعت هللا همزل ادري دة رمضم

 امه وحن و هل ادعبو هلاصعت مطوق امأو رمضم لعق بوصنم ديز ليووديز

 اكرتف |كلذإفهدعب وهسعت لاقيفم الر يغب هتفاضأ حصن اله. الادب !ابوصن#

 6 ءاخخأ بإب رع
 خرأ لوقت تقولاهيرعت خروتلاو رأتلا (خرأ) كفتلالالصفإل
 لب نزوبخم, (متخ) هجيءابلا لصف ع دحاو وعم هخرووا ذك مو باتكل؟
 تلصو ناف ع خب. لاقيف ةغلابمللرركتو*ىشلاباضرئاو دملادنع لاقت ةلك
 خزوبلا (خزرب) 2# ليقف مسالك تددشاجرو خم تقف تن اونو تضفخ-

 ثعبلا ىلا توملاتقونمةرخ الاواندلان :هبامأضي اوهونكشل |نيب زجاحلا
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 6م ءاخلا باب 3 نيسلا ىلا ءاملا لصق

 مطب أو امطوأ رسكب ةخيطبلاو خيطبلا (ميطد /) خزربلا لخ ددقف تام نم

 اهف ةغل ءاطلا ضو خيطبلاعضومةبرتملان زوب ةخطبللا وخخيطبلامثدنعرثكم وقل

 رسكلاب ختي ع دقو ضماخلا نيجعلا حتتفلابختلا (عخ) هءاتلا لصف لع
 ىادمدقتخا (خوت) 4 املا ىلصف هسا هح ا وزالا مضب ةخوخم

 ةخوخلاو خوحلا ةدحاو ةخوخلا (موخ) د عا لصقل تبانوتضاخ

 ةغل مضلابخدلا (ميخد) 6لادلا لصفإلم ءوضلا ىدؤترادجلا ىفةوك اضي!
 ة6ءارلا لصف#9 هريغ هخودو لاقهبابولذ لجرلاخاد (خود) ناغدلا

 معلا . نوخسأرلا 00 يلا ا يد ةلامتسر (خسر)

 ياويخ ننشر ءازلا لصف لج عطق هيابواليأق ءاطع اهلعخضر (متضر)

 نمو ةدحلا ضاي رىلعب طبهينأر قلاعبتين مى هوم ىف ا ةردح لو دعوت

 وبف ريغت نهدلا عز (عز) مجان فهي فذق تح هافق فخ زينا رقلا هعبتي
 00 ةدحاو 0ع يملا (مبس) 6 نيسلا لصف برطهبابوعز

 زو حلمت اذ ى اةكسرشل تلق # خابستااذءابلا سكب ةخبت ضر و

 مالسلا وةالصلاهلعهن أ ثيدحلاىفو اردو سا ىم اهنعدللا بس لاهي 5

 هيلع كئاعدب هنع ىخبست الاهق رس ق راس ىلعت رعد نيح اب هللا ىذ هرةثئاعل لاق

 كلنأ ميضعب ًارقومونلاو غار هلا سلفلا نزوي خبسلاو هم اهنع فخنال 5

 رضنو عطق باب نم ةأشلا دج خلس (خلس)اغارفى ناو طا فرا لا ع

 هرخا قرصة | اذار يتعلا تحلم ودإ+ ااهنعمخلس لاةاشلا ول سملاو

 ليلا نم راهنل اواهرشق نم ةيحلااوهبايث نم لج رلاوهتنس نمر هشلا خلسن او



 ءاكلا باب 09 ءاطلا ىلا نيشلا لصف

 حدشو عطق هبابو فوجال'“ىثل اريك خدشلا (خدش) ة نيش 5

 قو بمدتو بحاصك خرش او باشلا خراشلا (خرش) خدتنافهسأر

 هبايشلاو رمالا خرشو مهخ رش اويحتساو نيكرست نأ خويشاولتقا ثم دا

 باب نم لبا خم دقو قهاوشلا عنماو شل لابجلا( خمش) سلف نزوبهلوأ
 ةخيشو خايشأو خوش خيشلا عج (خش) ربكت هفنان لجرلا خم دقو عضخ

 م .اشمو ةبرتم نزوب ءايأ اوما احتفب ةخيشثموزاماغنزوبناخشو ة.دعنزوب
 مخيشي لجرلا خاش دقو ةخيث ةأرااو نيثلا نوكسو دملاب ءاخوسشمو

 الواهر كو زيشل امضب خيش يشل اريغصتوءابل اجتناب اخيشو 1 ةخوخش

 لوقت اهندشل مصت ةحيرصل اةخاصل | (مخند) *داصلا لصفؤإلم خئلاوشلقت

 مأرم هلا ا (عرص) ةخاما |ةمايقل اتم ودرب نمزذالا تول اخس

 حرمدهتلاو هاشم خرطصا و هخ رص مخلاب خردل خرم دقوت وصلا مضلا

 ثيغلا جرا نزوب خرصملاو ق>ساطعلاب م رصتل لاقيوخارصلافاكت

 خر مصمم تأ توصخم رصتل 0000

 (ممد)دادضالا نموهو ثيغتسملاو ثيغملااذي أوه وخراصلا اضياذ_رصلا

 (خود هيف ةْغَل نيسأ واس ::نذالاود لي قوزذالاقرخ ردكلاب عاما

 هخمضو هب خطلت ببطلاب خمضت (خمض) دان
 ردل هيأبو بطن اف محللا وردقل اعخبط (مخبط

 ١ نبا لاو أاخيبط 500 ءاطأأ كب كشناب خاطاو رب رغأل اتش ععبطم عش ةوملاو

 0 اوخبطل |ةديجةزيخهدهلوقتءاوتشاو ارادتق ةادوكي ابطال“ تنكسلا



 هاير ءاجنا بأ يبو لصف

 خر رثلا 4 0 ذلاب خوش ورا ا 0 00 ا
 خرفاو خارف ة ةكللاو خارفأو حرف ةلقلا عجوة خرف يننالاورئاطلادلو

 خسار ةلادحاو خس رفلا(خسرف)ارفاذراص هانعم ت تاقاخيرفن خرفوراطلا

 مخسفلا (حي ف )نيفرفلااط لاقي تلا ءاقمح |ةلقبلا عنف رفلا (متف رف) برعم ىمراق

 ضقتناف هضش ع ماشاف حاكنلاومزعلاو عسب ا بسلا

 نمسلا ةم دخت هما رش خيضفلا (خضف) تيل ءاملاىفةرافلا تخسفتو

 توما ناب هممرلات خاف (خوف) ذاق ههف نا رع نيودعمو

 سفن لك ه انعم تاق خب - ةلئابلك ثيل اىفوةخافا ناسنالاحافأو

 ناعما مخ 3 *فاكلا لصف 34 توصداط عب رذوبلا دنعاهمم هجر ١

 اوك ًاهعجوت وك الب بصق نم تب, مضلابخوكلا (خوك) ب رعم هب مدن ول

 ثولتف هن «ث"ول ىأهب خطلتف عطقبابن ءاذكبهخطل (مخطل ) ماللا لصف«

 غامدلا اومساعرو هنم صخأةحاومظعلا ىف ىذلا حماا(خن ع )6 ملا لصف 9

 (خرم) هخم تج رخأ هتخخمتو مظعلا تخختما وهم “ىش لك صلاخو اخي
 نمل رسكب خعرملاو ارك هخ سمو عطق باب نم نهدلايهدسج سم
 ما هاو ىلا ة قروض ليوحن خلا مخ :..) ةسماخاءامسلاف سنحلا

 قبق ا ل ةخنلا (خ تي ونلا لصفإل# اد يو 5-7 5
2 

 يا



 لادلاو «ءاخاباي#فتلالاو#نونلا لصف 6

 لماوعلا رقلا و مضلاب وه قاسكلالاقو ةقدص خلاف سيل ثب دخلاىفو

 اهتريغ رايدلاراث اعرلاتخيسن وهتلازأهتخستن او لظلا سمشلات يسن (ميسن)

 حخسلو ة_دم حسن ام ءاةخسلاوءأو وس ةحيسلتسا ف 2008 اوباتكلا خنو

 عطدو لكل ابايوابمكح لثمةلاز ادي الاقي آلا
 ءاملا ,ةريثك ةخاضن ن ركع (حنضن)

حب تن ْ هيف حخفن (حف) ناتراوف ىأ ناتخاضن ىلاعتهلو وق ىفةدسعوب أ لاق
 اني ه

 رعاشلا لاق ةغل

 نونلا حتمي ةخيفن دج دح (ل ااه ورصن هبابو * ا 3, 3و نَ

 حقتي ىذلا بذعلا ءاملا مضلاب خاقنلا (نقت) هلع دطب ميما اذااهرسمكو اهمض

 ىأخانتساف ل انا تح تخنأ (خون) هرسكب ىأ !هفَمْم هأدعم تلق 6 هدر 7 5

 (عنسو) بيئأتلاو ديدبلا ' خيرتل (م.و) د«ولاولالصفإلم كرب .ةهتكر أ

 ا ىنعع هلك خستا وحتسوب واخي و ححسولا رمس 0 ونلا خسو دقونردلاحيسولا

 7 هزيعهخسواودحأو

 سوافنزويدوب اولاما نزوبد انا 0 ديالا |(دبا) 2 أصو

 دحا ل 3 ومن ددعلال وأو وهودحأ ولأ نع دحاالا |! (دحا )ملا مادل انيأدال ظ

 نم لدب ويف دح أهل اوه لقيىلاعتهلو رقامأوة يشع ىدحاو رشعدحأو ناد

 دحأ ال لوقتو ةيصانةيصانلاب ىلاعتدل ومك ةفرعملا نع لدبت دقت ركنا نالءللا

 ىام مهوقو لاما نزوب داح الع عبضدحالا موبودح أ اهف لقتال و رادلا ىف

 8 هللا لاق ثن ٌو أو عماو دد> اولا هيف ىوتس لقع ٠ نامسا وهدحاارادلا



 656 لادلا باب + لالا لصف

 احأ داحا اًؤاحو نيزجاح هنعدحا نم نما لاقوءاسنلا نم دح اكنتسل
 ىعمو ةندملا لبج نيتمضي دحاوىنعمواظفل نالودعمامبم ال نيفو رصم ربع

 ةالاصلا هيلع هنأ ثي دخلا ىفو رشعدحأ ءرهريص ىأ ءاخ دي دشتب نه دحافةرمشع

 :ةالاودالا (ددأ) دحأ دحأ دبشتلاىفهيتبايسراشأ لجرل لاق مالسلاو ٠
 هوا وءادإ ًايشلاعتهلوق هنمو عيظفلا سمالاو ةيها دلاامهفديدشتلاو رسكلاو

 ةعمج د سالا (دسأ) رمعك الب قثكهواعجوهفرصتبر لاو نيلا نم ةليبقوب |

 دع داساو 207 هنم فففخم دسأو لقثم هنمر وصقم نيتمضب دسأو دوسأ

 تاذ عا 1 ا ولو 00 ا ئنالاولامج 00 00 ظ

 داتا راعلاس ادي اوينوسا نو فولد مالا ىاراذا لير دج ودنا
 كنب اتا وكما جرخاذاو دهف لخداذا ثيدحلا فو ب رطامهابوهقالخ أف د

 ديصولا ىف ةغل ديصالا (دصأ) ةداسولا ىفةغل رسكلابةداسالاو أرتج هيلع
 ورعوا ًارقدنمو هقول أذاهنبدصو 1ىفةغل دما بانلا تدنحا وءانثلا وهو

 مدلك رو يقلاك  ادكوتنك وتلا فال هك الا 51 ةويملا ةةضوت
 * فلا زا دو | )ا نقلا اغلا نحت دال (دمأ) عيا قاولاو
 لوقت زك ردود لافدإ نووقتا لكلا امداوجوعتدو اتوبرطهبابو جوعا

 ديالا نم لوش وعلا دلاج الاوديالاو عادبابو ىوقو دتشا لجرلادأ دب 1(

 ا 7 لوقو أضن ادي ؤمهريغصتودي ؤمهنم لعافلاوءاوقىا| أ( ادد ٌآ

 نرو ١ كب ا لحرو ىوومت ءيفلادب اتوجرخنزويديؤمويفهلعافنزوبمدي[

 رعاشلالاف ىوقى اديج



 لادلا باب # ءالا لصف . ٠ ١

 , ١ ىرذلاوىلكلاباصأقىر * ديبأ اهرتو سوقلا اذا

 محشلاب اهتمتسأو لبالا ىلكىرباحسلا فلا سوقلارتوىلاعتّللا اذاديري

 هبابو هقرف هدب (ددي) ة6ءابلالصفإ# رطملانمن وك,ىذلاتابنلا نم عي

 , ةدشلا نزوب ةديلاو قرفن ىثلاددسوددبم لمشهنموقيرفتلادبدبتلاودو

 ثيدحلا ىفو هندب مهنمدحاو لكى طعأ ى أ ءاطعلا مهني دب أهم لوقت بيصنلا

 هنم قارفالىأ اذك نمدبال طوقوهبدرف انا ذكيدبتساوةرمتةرمتوهم دن دنأ

 باب نم ىثلادربدق وةرارخلادضتدورلاو رطل ادضد ريلا(درب) ضوعال لمقو ٠

 قالا هدربأ لاقي الو اديربتاضي ًاهدربودوربم وهف رصن باب نمهريغهدربو لبس ش

 أدهو هع أن م صقنتف همت ثنالف كماظن ا ىانالف نعدربتال طوقو ةئردرةغل

 ىحذلا ةمونىلع م؟كسمحنامىا رعالتلةىيمصالالاقةيرتمنز وبن دمللةدربم .

 مضلاب ةداربلاو دربملا ديدخلا دربوءاتشلا ىف هنخسم فصلا قةدربماهعا لاق

 الش تو بجو ىأ ادكهيلعهلدربوهباهلك دوري ابهشعدر يوهم طقسام

 هلوق هشوومونلا دربلاو لوزيالتب اثىأدرابءو.سودرابفلأ هيلعهلوباذ

 نيتحتفب ةدربلاو رصن ةسمخلاباروتوم ااضي أ دربلاوادربامق نوقوذيالىلاعت

 هتلدرب هنم لوقت مايغلا ٠ بح دربلاو ةدريلاءاد لك لصأ ثيدحلا ىفوةمختلا

 راص ىأ دربأو ءارلا سكب درب باحسو هلعاف مسي مام ىلعاضي ًاموةلاوضرالا

 ! ايش هب تدرباملكاضيأ وهودرابلا» ءابلا حم ,دورلاواضيأ ةدربةباحسو درباذ

 ظ ىوسأءانك ةدربلاودار .ًاودور ةهعمج ب اشلا نمدربلاو لك وهونيععلادوربوح

 لاقي ترملا ديربلاو ءارلا جتفي دربعجلاوبارعالاهسيلن# 5 رفص هيف جلل سم
 ١ لم



 ا. لادلا ب اي# ءاتلا ىلا ءالا لصف

 ويفرمالاىلادر ,ًادقديريلا حاصو اليم رشعانئااضي أ ديربلاو دي ربلا لعن الق

 هب ربلا ىف هريسل ديرب ديربلا ةبادل ليق ىرهزالالاتتلق # ديربلوسرلاودريم

 لوسرلا هب ىمس 9 مد هدي ريب رعت طايرلا قةيترملاةلغبلاديربلاهريغلاقو

 ادعب مضلابدعب دقو برقلادضدعبلا(دعب ؛) ةفاسملاهبتيمسم اهملعل ومحملا

 عم نيتحتفب دعبلاو اديعس هدعبو ةتاعاوو ريع دعف ا واقعا كوم [ةيفيوبف

 ىأدعبتساو دعا وهف برطدباودءبو كالهااضي أ دعبلاو مدخو مداككد عاب
 هيف ىوتس كدعس أنم منا 4 دي ع اولا مب كوب اودع

 اضي | دعبالاو هبجورىلعماقل 1ى اديفل دعب الا هللا بك ىطوقو عمجاودحاولا

 نفرظ نانوكي نامساامهو لبقدضدعب وبراقالادضدعابالاو فئئاخلا ناحلا

 لع ايدي بطاح لعل هيلا فاضملا تف ذح ى يفةفاضالاامبلص ١ وافيضأ اذا
 امهعوقو حل صيالامه الاب رعاامبلخ ديال مضلا ناكذا 00 عيل مغلا

 (دلب) باطخلا لصفوه دعبام آطوقوربخلاو ادي ريآل لمان مقوم
 .فرظ هبابو ءاكذلا دضحتفلا,ةدالبل اون اداب ودالب عمجاوىنعميةدلبلاودلبلا

 ءاديبلا (ديي) دوني هعجو برعم ىمرافريبكلااوعلادنبلا (دن)٠ ديلب ويف
 هللا هدا او ىلج وعابهبأ وكلهدابو ضم ين زوبدس عما وةزافلاءاضيبل انزوي ١
 اك ءاثلا نصف زخ نم ا ديل الا ربك رتل يعمر ا رووفك هييوو دله

 دلو ىذلا ىلصالا ميدقل الام حتفلابدالتلاو امهفرسكلإبدالتل اودلاتل (.لت) ْ
 ,ىذلا نم ىأ روسل |ىنعي ىدالت نم نهثي د | ىفو فراطلا دضوهو كدنع

 لمح مل ' ىجعلا دالي دلو ىذلا ديلولانزوبديلتل اواميدقنارقلا نم هنذخاا ظ



 لادلا باب * ميلا ىلا ءاثلا لصف ١٠١

 كبنعتدلو قلاصو دالتل |لثمةدل وملاواهدرفةدملتاهدج وفةدل و مابا

 مسالاو دورثمو دب رب وهف رصن باب نم هرسك زي ادر (درت) © ءانل الصف

 ىذلا ليلقلا لاملا اهحتفو مملازوكسي د علا ودغلا (دمت) ةدرباانز وةدزلا

 هب لحيتكت رجح دعالاو فرصب الوفرصي ةاسقدومتوهلددامال

هج هدحج لاقي لعل |عمراكن الاد وحمل (دحج) د6 م1 | لصف
 هادححو 

 دخلا ومالاوباوبالاوب ادا (ددج) ريخخاةلق دحجلاو عضخو عطق بابو هقح

 هلعاف مس ملام ىلعزالفاي تددج هدم ل وقتدودإا ما وتخسللاو ظحلااضيا

 لح درو دحو ظوظح دودو ططظح كب دح تنأف لح اذ ترصىا

 ' كدنعىنغلااذعفنيالىأ دا كنمدحلا اذعفنيالوءاعدلا فو يكمنزوب ىدجو

 نارمعل اوةرقبلا نق اذاانم لج لان اك سن أث ي دح فومانغ لقوا رةمظع

 لجراي تددج اضيأ ظحلا نمو ةمظعلا نمل وةتاننيعأ ىف هظع ىأانيف دج

 داو لادلا ديدشتبداوج عمجاو قبرطلامظعمةٌداجلا وحتفلابادجرسكلاب
 اضيا د اوم ظعىادجاو دحيو دحيم الاف دج هنمل وقتل زطادخ سسكلاب

 اضي ار مالا ف دج واهمض ومج ارسسكب دجنو دي دج هنم لوقت ر مالا ىفدابنجالا

 أذهىف مطوقو ريغالرسكلاب ادج نسحنالفو نيتغللاب دج داجلانالف نا لاقي
 .ىلاعت هللا لاقد دح عمجاو ةقيرطلامضلاب ةدّحاو ا دج مظع ىأمظع دج رطخ

 ةدج دج 'ىقلا دجو لبان ول فلاخ قئا رط ىأر محو ضيبد دج لابخلا نمو



 ١ ١ لادلاب اب حا لصف

 در هبابو هعطق '“ىشلا دجو قلخلا ضيقن وهو ادي دج راصامهيف مخ رسكب
 رعاشلال 3 هعطق ىا كئاجلا رع دارفور ىممقودودي دج بوبو

 دين اناا ماو * ادس يي ىلا

 ددج باشو ةلوعفم ع ءاهالاب دب دج ةفحلام لشةدمو نر

 هداجتسا ودد دج وم دج أو أ دي دج راص“ :يقلاددجحتو ررسو رب رس لثم نتحمل

 نانا عر زادحألا اذكَو واما اول ابللا نادن دجلاو ادب دج هريص ىا
 محشش ةادسعاو دادلانمزاذهو دخن ناحل دلادجااو 00

 الو ةدد رج ةدحاولا صوخلا هنعدر<«ىذلادر 1 (درج) أه ربك و مخل ١

 3 ءرشقام م خذلاتدا رك اواقعسى ملاعأو 5 أدام يايا

 هنق دج / ممالاد رو ىرعتلادرجتلاوبايثلا نم ةيرعتلادبرجمتلاو وكلا

 ةدحاولاو سنج مسأوهو فورعمدأ را وزالو قجءنا ىأ تونلادوكاو

 نديلادسملا (دسج) ةمامح اود :رةبلاريظن وءاوسهبف ئنالاورك ذلاةدارج ٠

 ةدهوكو نا رتفتل اها دسللاو مسج مسجلا ةرهل وقتك دين هيل وق
 دعج رعش (دعج) بهذ نمرمحأ ىا ادسجالل# ىل او

 أدت ةيحاصةدعجو ليسب اب نم رعشلا دعج دقو ةدوعجم انبي سلف نزوب

 ارو ليخيلاوهلمانالادحجو نيديلادعجو ميركلا اةلظساتم ا 1

 نع دل | ىفةغل نيتحتش داخلا (دلج )ديلا همم رك تنال واش ليخبلا قولا

 هوو داو تكلا اوزكم اوي نيو لو ةينووفكا قا رعالا كا
 برض هبابو هبرض هدلجو روزجلا خلسلاه . اماقو ةاشلاخاسك و هواديلجت



 لادلا بإب * محا لصف ١١8.

 وهف د ولحواضي أادإ حولهسوفر ل ةداللا أو ةبالصلانىتحيتشب دا او

 فئلكت ةيتاودالجأ رهاب زو ءاداجو لفق نزوب داج موق و-ايلجو داج

 ْ لعدمجشف ءامسلان . م طقس ىديوهو طيقسلاو سرضلا ديل او ةدالخلا

 سافلان زوي دما (دمح) رخصلا دومالاوحتفلا,دماخلا (بماج) ضرالا

 دماح عج نيتحتف دج اوهبىمسردصم وهوّبوذدلا دضوهوءاملا نم دمام
 ىدامحو ىلوالا ىدامحو لخدو رصن هباوماقىا ءاملادمحو 3 ومداكك

 دوت ادنج نالفو راصن الاون ا وعالا دنا( دنج )ام لادا حتفبةرخ آلا

 اهيضو م1 حافب دهجلا (دبج) هدنج دودج ورا تبدل اا دينجم

 ةقشملامتفلابدهجلاومثدهجالان و دجيالن يذلا وىىلاعتهلو قام "ىرقو ةقاطلا
 قلجرلادهجو اهقاطقوفريسلا ىفابيلع لمح اذا اهدهج اوهتب ادد هج لاقي

 دوهجت وهف هل ءاف مس ملام ىلع لج رلادهج و عطقامهءابوغلابو هيفدج ىااذك

 عسو ولال دب دهاجتلاوداهبج الا واداهج وةدهاح هللا لسس ىف دهاح و ةقشملا نم

 هلاميداحو سابق ريغ ىلع ةزمطابدبايج ودايج عم او ديج 'ىث(دوج)دوهجملاو

 نزوب دواجاو ,حتفلابداوجأو دوهنزوب دوج موقود أ وجوبفاد وجدو

 'ىثلادا-واضي ًادوج# وسنوداوجةأ سما ||ذكوء ءابقف ن زون ءادوج و دجاس م

 ةرب زا ضرأب لبجىدوجلاو | درج راص ىأ اهمضو محلا حتف هر ةدوج د وحن

 لعتوتساو شمالا 1 شو مالسلاو ةالصلاهيلعح ون ةهنفسهرلع توتسا

 1 داوحم عاشو اديوجاضي ًاهدوجو داخل 'ىشلاداجأو ءايلامهقختب ىدوخلا

 اديج هدع هداجتساو ادايجءاطعأ دقنلا داحأو اريثك د مميأ رسكلاب



 ٠١ه لادلاب اب دع ءاخلا لصف

 ني زجاحلا دملا (هدحإ) 6 هاا لصفإل دايجأ حلاو دعلا ديجلاو

 جرو رمل نع عنجهنال ماضي 00 دس اق ةسو عنملا 0

 ماقأ ”عوندو تخبلان مع ونمملادودحلاو دويقلان مدي دا لاعي هنالوأ

 راسا ةدواعملا نععنمي هنالا دح ىمسامت واس ا راهن وودتلا لهم"
 | د.ك تويعاتكو دح يبفابجوز ةافو دعب باضخلاو ةضزلان 2

 تردتح ا ىأ اوال قميص الا فارع واسر مو ينك لادا دخت اهي ربنك وهال:
 هنال هب ىمسف ور عمدب دخل ا'وذاحتتلا 57 كيلع بجيام عنموةفلاخل اةداحللاو ْش

 هادجوح ريك لد ف تلا دو هن عرلا ةسوشخ ان 'ىثلكدحو عينم ظ

 9 م يدا ا ةابراشيا ْ
0 

 ا دحن ا احل 000 رسكلابدحا لج 000

 راكي داو ةناغلا رعت وكنا دب ادا دوعن الا و وتم اهدا وعينا وهذا لخاو
 ىلاعتهلوقو برضهبا بو دصق درح (درح يد يب تطعلا رم دتحاو هيلا

 بضغلاك ير حتلاب درك او عنم ىلع ليقو دصق ىلع ىأن يرداقدرح ىلعاودغو ظ

 دقو تنكسلانبالاق ومهف هبابا ذه ىلعف ففخ وهتىىمصالا بحاص رصن وب لاق

 نرو بصقلا نمىدرخلاو نادرحو دراح وهو برطهباباذهىلعف كرح ْ

 ا ( اي ع ا 3 ١



 دلأ باب # ءاحلا لصف 5 ١

 م صح ,ىدلاىلع هدسحو حقل انةداسحو نب ”«ةحتش أ دسح ركلاب هددس

 اودشح ( دشح ) ةلمحو لماك ةدسح موقو موقلا دساحو ىنعمي 'ىشلا

 ىانلا نمدشح ىدنعو اودشحتواودشتحا اذكو برض هبابو اوعمتجا

 هبابوهعطق ىأءريغو عرزلا دصح (دصح) ردصملاهاصأو ةعامحى ا سلفنزوب
 ةنسا الادئاصحو ناتحافب دصح و :ةديصح و دصح و دوصح وبف رصن وب رض

 :زو لحت ادصحلاو مويلعهب عطق وناسللاب سانلا ىف ليقام وه ثب د !ىفىذلا

 حتفب داصألا نمز ادهودص# نأهلناح ىأ دصحيتسأ وعرزلادصح دصح أو عمو

 ءافلا حتفباضيأ انادفحو برضدهبابو ةعرسلا اذا | (دنح)اهرسكو ءاحلا|

 عارسالاو دقحلا ىلع هامح .دفحأو دفحتو جن كيلاوءاعدلا ف مطوقدنمو
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 ىكبقو مدخلا و ناوعالا نيتحتنب ةدنخلاوامزالاضا دةحأ لع مبضعبو

 نغضلا دة (دتح) دفاح مدح اودلولادلو لق ورايدالا لمة وناتخالا

 باب نم دقحو ءاخلا ركب ادتح رسكلابدقحي هلع دقح دقوداقحأ عماو

 ةدختو مهف هبايو مذلا ادضدما (دج 1 ءالا حتي دوةح لج روهبفةغل برط

 ركتلا نم معأ دخاول دا ٠ نم غاب اديمحتلاودوخوديمح و فةبرتمنزوب

 ذمحملاو ةدومحلا هلاصخت زك ىذلاه دعتلادمحلاو

 ْ ب لص ملارداصم ىفىرشزلااهرك ذةدمحلاتلق * ةمدملا
 .دحاوامهف نال ةمذالاوةمذلاوةدسحلاوةدمحل نأ اناويدلا حاصر ك ذو
 ةزمم.نزون ةدمح لجرو ادحزكأ ا ىأدمح أد دوعلامطوقوادو# هدحو

 روك ذااليفلامسادو#واهيفامرت < ًااهف لوقو ءايشالا د رثكيىا



 /١ ١ ميلا باب * ءارلا ىلا» الا لصف

 هلدغو ةيينع لاف نع ةدودمحو ادوحوةديح ديه نعداح(ديح ديح )نار هلأ

 فودخالا وهنا فح عضو ' اهمال ريتك لايةدخلا (ددخ) ةءاخلا لصف ا

 تدك ةاو اق وش عطقرجشلادضخ (دضخ])ضرالا ىف ليطتسم قشمضلاب

 مدلخو هللا هدلخاو لخدهباب وءاقبلام اوددلخلا (داخ داخ)دوضخوديضخ ؤبف

 هيلا نكر نالفىلادالخأو ىمعأ ناذ ب الا وللا

 .كلذ عقو لاقي لابلا نيتحتةبدلحلاو ضرالا ىلا داخأ هنكل وهىلاعتهلوق هنمو

 فالخ اهرج أافطي و أبسط 00 لا تدمج (دمح ىلق ىفىأ ىدلخف

 اهريغاهدمحأو لكنا تدص»

 هالو دد نماثأامثيدحلا فو عللاوورللا فقخم ددلا (دد) (لادل الصفا
 هبايو ءادرد ىثنالاو نسدفىفسيل ىأدردلانييدردأ ل جر (درد) ىنمددلا
 نالا قو دارا نورد ا فنع ووي هلا ويلا هوم ترفل | نواف“

 عج دودلا(دود)امح صدردريغصتديبردو لفسأ ىف تبيامءنيغو تيزلا يدردو
 دادو ةديود هسايقو ديود ةدودلا ريغصتورسكلابناديددودلا عمو ةدود

 ند ىأ ومع هلك ا ديودت دودودادواقوخ قام قاخن زوي دوددأ ديو ك8

 قاودا يقكلاو اياقفل باطادخا والدك كم 0 .ورشملاىلاثالثلانياملبال
 لاذ ا ريتك راض لدلقلا عم ليلقلا تعج اذا ىأ لب اد وذلاىلادودلال ثا ىو

 كاتسات نع لتألاد اةودذر طقا رييكلا ادة ةفود اذك غضاذ وغم ىنعكي
 .هبجو نع هدر(ددر) ة6ءارلا لصف 8#:هلثم اديوذناهدوذواهد نه ءابقاسئأ

2 

5 



 لادلا باب # ءارلا لصف ١١

 درو هل ٌّدرم الق ىلاعت هللالاق هفرصاّدرموادودرمورسكلابةذرواٌدرهدربر

 "ىو جراب اوجهيلاّدروهلزتم ىلاهّدرومأطخاذا|اذكو هليقبملاذا "ىلا هيلع
 هنموعوجرلا دادنرالاو ددرتفءاتلاحتفي ادادروا ديدر هددروءىدرىا د در

 هيلع هدرينا هلأس“ىشثلاهّدرتساودادترالا ىأهنم مس ارسكلابةدرلاو دئرملا

 ىديدرال ثيدْل ا ىفو درلااهدب دشتو لادلاو ارا مكبر وصقم ىديدرلاو

 ادهوخسفلاود هرلأن «عيبلان اد ارتيامش و هياع هدر ىأ ىثثلا هدارو ةقدصلا ىف

 (دشر) عوجر الو هل هلة دئاف آل ىأهلّدا رالرمأاذهو عفن ىاهيلعدرأرمالا

 ةغلهبفو ءارلأمضرادشر دعّشب دعق لدمدشرب دشرإ لوقت ىنلادض داشرلا

 وه لوقتو دصفالا لثمدشر الا قيرطلاوهللا.دشرأو برطباب ن ءىرخأ

 ىقهركذ اضيأ امهح فو ءازلاو ءارلارسكب وهتلق # ةينزلمطوق دضةدشرل

 . -دصّرلاو نيتحتشباضيأ أدصرو رصن هبابو هلّقارلا 'ىثلادصارلا(دصر) فز

 دحأولا هيف ىوتس سرحلاك نودصر.موقلانيتحتفباضي ادصرلاوٍبقَرتلا

 ءدصر أو دصرلا عضوم بهذملانزوب دصرلاوداصرا اولاقارو ثن مل او عممج او

 قيرطلارسكلاب داصرملاو”لعنيدلهدصرأنأالا ث يدخل !ىفوهلددعأاذكل

 هبابو تقربو ءامسلا تدعرو باحسلا نم هعمسي ىذلات وصلادعرلا (دعر)

 داعترالاو امهيف ىم اب رلا ىبمصالا ركنًاواضي|تقرأ ًاوءامسلاتدعرأو رصن

 لع لجرلادعرأورسكتلاب ةدعرلا مس الاو دعتراف هدعرألوقتبارطضالا

 حتفلاب داعرلاو عرفلا دنعدصلا رفاضي أت دعرأوةدعرل هذ خاعاق سيما

 قح هدضعو هدي تردخناسن الاهشاذأار حبلا كمس نمبرض ديدشتلاو
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 ١8 ١ لادلا باب # ءارلا لصف

 لج رلاهداصاذار حبلا فكمس وهناويدلا فو(تلق)ايح كم.كاءادامدعتري .

 ىأ سرف نزوي دغرو سلف نزوب دغر ةشيع(دغر)هتلابح ىفوهمادامدعترا

 ةلصلاو ءاطعلا ءارلا ركب دفرلا ( دفر) فرظو برطهءابوةسطةعساو

 اطيب ادافرالاو برضامهابو هناعأ هدقرو هاطعأ هدفرو ردصاأ ابحتفبو

 ةدفرأ ونو هريغو حرج ااهدف ري ةقرخر سكلابةدافرلاوةناءالاو ءاطعالا

 هبابو مونلا مضلابداقرلا (دقر) نوصق ريش بلا نم سنج ثيدحلا فنيذلا
 ةمونلاحتف ةأا, ةدقرلاو ركسنزوبدقر ىأدوقرموقواذيأ اداقرو لخدورصن

 هير نم دقري ءاود دقرألاو همأنا هدقراو عجضملا ب هذ ملانزوب دقرملاو

 حتفلابدامرلا (دمر) ةنيف لاو علا اذكو لخدهبابو نكسءامادكر (دكر)

 هبابو نيعلا ىف دمرلاو دامرلا ىف "ىلا لعج ديم رتلاو هلثمددمرلاو فورعم
 ببط رججش ديرلا (دنر) ةدهر ىرفهنيعهللادمرأودمرأوثمروبفبرط

 ركنأو ىعمصالا لاق ادنر دوءلا اومسامب رو ةيدابلا رجش نم ةحنارلا
 ةدواسم اذكى لع هدوارو ةئيشما ةدارالا (دور) سآلادنرلا توكي نأ
 اذ أادايرولاق هبابو هماط ىا الكلا دارو هدارأ ىأ ردكلاب اداورو
 ديرياف مدحا لاب اذا ثيدحلا ىفو هلثم ادراترا داتراو ردك كلاب

 ناكلا تاطوقلسري ىذلا دئارلاو اردحتموأاانيل اناكم باطيلق ىأ هلوبل

 ىشكنالفو لياارس كلاي دورملاو ءاجيوديف بهذي ىذلاناكملا حتفلاب دارملاو
 أداورا ريسلا فدورألاقب دور هريغصل و لهم ىلع ىأ دوع لنزوب دور ىلع

 ىفهإمع لمعي ىأ ريغوذدورارهدلامطوقو قفرىا اهحعافومملامضغب ادورمو



 لادلا باب ا ل ٠ ١ ١

 ريعبلاو ءاملاهزدنز 57 ءازلا 0 هورأ ددصمداورأ

 د زلاو بز لا فدق منام ىأ دب نمرجبو بارشلا ديزا ًاواهرغوةضفلاو

 لام نمهل يضرب رض باب نم هدد زو د لب كاهمعطأ رمصز بأي نمهدن زو فو رعم

 نروب دج ربر لا (دجربز) مدفرىا نيك رشملاديز لش الانا كثردحلاىفو

 دردزا اذكو مهفدباو اهعلب ةمقللادرز (درز) فورعم ىهوج لجرفسلا
 درزلاو ضعب قاهضعب عردلا قأح لخادبوهو ىعموازو درسلاك درزلاو

 دومت نزوب دورزو اهعناص ءارلا دددشتب دارزلاو ةدورزملا ع ردلا نيتحتشب

 عوكلا نادنزامحو فكلا ىفعار ذلا فرط لصوم دز /| (دنز) عضوم

 ىلفلاةدنزلاو ىلعالا وهورادلاهب حدقي. ىذلاد وعلااضي ًادنزلاو عوسركلاو

 رديكل لان عجلا وناتدنز لقيم ونادنز ليقاعمتجا اذافىننالا ىهو بقئابيف
 دضدهزلا (دهز) ضرعلا ليلق ىأن ودلادب دشنب دن نم بوث ودانز و وديزاو

 حتفلاب دهزيدهزو اضيأ ادهزولسبان مهتعدهزو هفدهز لوقت ة ةغرلا

 بيغرتلا دض ديهزلاو ديعتلادهزلاو هيفةغل حتفلاب ةداهزو ادهز امهيف

 دهم نم وم سانلا لضف!ثي دخلا ىفو لالا ل ةلادشرملا نز وب دهززملاو

 دازلاهبف لعجتلم رسكلايدوزملاودّوزتف هدّوزورةسللذختب ماعطدازلا(دوز)
 اضيأةدايزو عابهبابو ولا ةدايزلا (دىز) دوزملاباقرب مجعلاب تلت برعلاو
 نبل وعفم ىلادعتمومزالوبفهريغهدازو“ىشلاداز لاقيت لق # اريخ هللاهدازو

 رسكي ددزملاو يمالكى هن ازييمتا دم وام ردف ادم ربلا وامر دلاىلا دازكلوق و

١ 



 ١١١ لادلا باب # نيسلا لصف
 تيرقا فقر الا وؤاقمل ١ سما ددرا وره تكلا مدا سا ودا رزلا قالا
 (دبس):نيسلا لصف لي ده! نمو دا نم عم اوةيوارلا حتفلاب ةدازملاوبذكلا

 دبالاو رعشلا نمدبسلاو ريثك الو ليلق ىا امهيفءابلاتفب دبل الو دبسدلام
 هنعهللاىذر سابعنب |مدق ثي دخلا ىفو ناهدالا كرت دييستلاو فوصل نم

 ىلع ةهبخا عضو وهوةالص !ادوجس هنمو عضخ دجس(دجس) 0000

 نيسلاحتفب ةدجسلا ةروسونيسلارسكب ةدجسلامسالاو لخدهبارو ضرالا

 نا نمل بود ل اا 2 تلق * ةرآل اةداجسلاو

 لعش لعف ىلع اكام ءا رف |!لاق فو رعمابحتف وما ركب دحسملاو طوبشلاب

 لخد لوقت اردصم وأ ناكامسانيعلا حتفب هنملعفلاف لخدد لخدك
 دحعسملا ايم ةيعلا ربك اهيومزللا ءاجش الا نماقرحأالا ا د وراكم

 نم قفرملاو نكسملاو رزحلاوقرقملاو طقسملاو قرشملاو برغملاو علطملاو
 نمكملا | وامن كيس ةازيش ةيدتلانتا او ترف ثنا وه توفل و ق5 وي لاو
 نكسمو نكسم ىوردقو مسالا فبرعلا ضعب هحتفاميرو مسالل ةسمالع
 هعمسن لناو زئاحهلك حتفلاو علطملاوعاطملاو دحع م اودحسملا انعمسو

 حتفلاردصملاو رسكلاب ناكملا# سا<4 سل لعفيلءفباب نم ناكامو

 ىا ريبكلا هلزيمادهو الوز ىنعي ىازلا تفي الزتمل زن لوقت امهشي قرفلل
 ناكملا نوكي باودالا نمهريغو قرفلا اذهب صوصخ بابلا اذهو هراد
 ةبمج ملا حتفب نيل ا وانما هلا | نيعلاح وتفم امهالك هنم ردصملاو

 ديدستلا (ددس) دجاس ةعسلا بار ااوورحسلاو :أهبصن ثيح لجرلا



 هلام

 الا ب« نيس « هلل

 ا
 هضرعدض 2 دسو موقملااضي 5 وهو 0

 دصاق ىادسأو دي دس ممأو ادي دس راد حتفلاب اد دادس رسكل اي دس هلوقدسو

 سعاشلالاقماقتسا 0

 ىلنامرددعاس دتساامأق #: مو لك ةبامرلا

 ةماةتسالا نيتحتفب ددسلاو “ىشب نبل ةمجعملا ل دلادتما مسالا

 ةفاخلا عضوم رسكلاب رغثلاوةروراقلادادسو حتفلايدا لا لثم باوصلاو

 لاحرلاو للا هدس وهو #* رغئدادسوةهركموبل # هلوق هتمورغغال

 حتفبو رسكفف ةاحلا يجتامىأشيعنمداهسوزوعنمدادسديفملوقاماو

 دسلاو اهشواو اهحاص!ىادر باب نم اهوحو ةماثلا دسو حصفا رسكلاو

 ملا دا دل فوشاف د زجاتاودبج .مسلاوحتفلا

 ل سؤرلا سعشلا ثيدحلا ىفو الاب فلاب خسلا وي لاو

 ًاهدرس لمف ديد شظدلاب تد راهو ةدورس عردلادرمس (درس))ددسلا لل حتفنال

 , ةدورسملاو ىقثلا دردلا ىللقو ضعب ىف أبضعل قالا ل اخادب و هوابحسن

 يق مط وق و هعبات موصل أدرمد وهلقاسلادبج ناك اذأ ثد دخلا درسي نالفوةبوقثا

 دحاوومر 5 او ةحلا اوذوةدعقلاوذى ه وهعن أتنم ىأ ًادرس ةثالثم ركن :اريشالا

 (دمرس) رعدل ب نم هلكم وصل اوثيدحلا وو عردلا درسو بج روهودرف

 , ةدوعسلاو عضخ ب نمانموب دعس ل وت نع ادعسلا (دعس)مادلادمرسلا



 !١ ١ لادلا باب # نيسلا لصف

 ل دعسس | وةس وح لا دذ

 آارقودوءسموبف نادعبلا مك دعس وديعس وهف مس باب نر لجرا دعس

 دعسملاشالو ةريسوبا ةاسدسارويا متي ا رديسوت اامأر قاكلا

 دعن كال اداعسأ ىأ كيددعسو كيبل مو قوةنواعملاةدعالاوةناعالاداعسالاو

 للملا وا رس ابقلا نموهو تان ناحراانزوب نادعلاوداعسأ

 (دفس) هاحاتجر بطلا ادعاسو هادضعزن اس الا |ادعاس ون ادعسلاك الو ىع سم

 ىجاللا دماسلا (دمس) محللابب يوشيقلا ةديدْلا رونتلا نزوب دوفسلا |
 دامرو نيج رس حتفلاب دامسلاو أبمف دامدلا لعح ضرالا هيلو لخود ابو

 ىنعع هيلا دنكتساو لخ دباب نم ” ملا لا فيو دسم دنس نالف (دنس)

 0 ددش ةدنسم بشخو هلئاقىلاهءعقرشم لا دال ووو تفماو

 (دوس)ء ذو ل ةعامماىذس ودحأ وال قدس و درؤا ركل دعو

 عجاو داس وهف 2 ىلا وكسو مدلراك انني ربل تاو هم وةداس

 دس وهلوةتودهنم عا عا اة نهفوس ا رهو هكعلا | هيوتدو“ وسو هذا

 هموق ساسو هموق داس تلق لامقتسالا تدرا نافذ لاخلا اتخذوا اذا ةقروق

 اداديوساداوساوادادوسا ىلا دوسأ هنم لوقت نولداوسلااو نيوتتلا

 دبوس مح خرتلا ريخدتو داوسأأ براق دق اد ارا دوسالاريخصتو

 دواسالا ام وداوسهيفو تاي نممظعلادوسالاو:اللاوركلانادوسالاو
 ددوسلاو نوللا داوس نم هداسف هدواسو لعف ىلع 4 ةفص ناك ولو ,سا نال

 ( راتخع - 8)



 لادلا باب * نيشلاىلا نيسلا لصف ١ ١ع

 زعملا نم ديسلا نم ريخ نآضلا ىنثثيدحلا فو نسملا زعملانمدسلاواعمج

 امهارق ةفوكلاو ةرصبلا داوسوهإق:ريمالاداوسوصخشلا اًضيأ داوسلاو

 سانلا داوسو هؤاديوسو هؤادوسو هدوسأ كإاذكو هتبح للقلا داوسو

 لصف #9 دهسم وهف |ديهستهدهسوبرطهبابوقرالا داهسلا (دهس) مهماوع

 هءاوق هدضع دشودتشا دقورسكلابة:دشلان ب ديدش* (ددش) ة«نيشلا

 غلي قح ىلاعت هلوقوامههفادشرسكتلاو مغلاب هدشيو هدشب هقئوأ ءداشو

 ءانب ىلع ءاحدحاو وهونيثالث ىلا ةنسةرشعى امن نيباموهوهتوقىاهدشا

 هظفل نمهلدحاوالعجوه ليقو امطريظنالوبرسالاوهوكن ١ لثم عملا
 وهو رسكلاب ةدشهدحاو هيوبيسلاةوريك اذموديدابعو لابأ ولاسا لثم

 منأ امأو لعف أ ىلع ةلءف عمجتال نكس وهنادش ماللغلا غلب لاقي نال ىنعملاف نسح

 بلك ل ثم دش هدحأو لشو معن مولاو سل موب مط وق نم معن عم وهام أف

 لوبا لسابالا دح و ليقأك سايقامهالكو بوذا و سئذ لثم دش لبقو بلكأو

 | لخددبأبو رفتريعبلادرش(درش)برعلا نم عمس ايش وه سيل ول ولع اسايق
 دخو مداخ لئثم درش دراشلا عمحودورشودراش وهف رسكلاباضي أ دارشو

 م درشف ى لاعتهلوقهنمودرطلاديرشتلاوربزوروبز لمدرش دورمشلاعمجو

 اق بخ ةداهشلا (دهش) ديرطلاديرشلاومهعججددبوقرف ىأ مهفلخ نم
 افيفخم ءاطا نوكسب لجرلا دبشاولاقامم رو سباب نماذك ىلعدبش لوقت

 | ادوهشرسكلابهديشو ةنياعملاةدهاشملا وفللحأ ىأ اذكب دهشأمطوقو

 | اضيأ دهشو ردصم لصالا فوهوروضح ىادوهشمءوقودهاش وبفءرضح



 ١ لادلا باي * داصلاىلنيشلا لصف

 عم او دهاش ويف ةداهشلا نم دام وعدا ا اذكب هلدهشو مكرومك ار لثم

 دوب دهشلا 00 هرك مهصعل و رفسو رفاسو ب>ء دو بحاص لثم دهش

 هلع دبشف اذك ىلع هدبشأو ءادبشلا عمجاو دهاشلا ديهشلاو داهشاو
 نالف ديشتسا دقو ىلاعت هللا لمس ىف ليتقلا دهشلاو دهشي نأهلأس هديشتساو

 نيشلاحتفب دهشلاو فور عمةالصلا ىفدهشتلاو ةداهشثلا مسالاو هلعاف مسيلام ىلع
 7 نال اهعمشىف لاقامناتلق * رسكلايداهش ع ماو اهعمش فل سعلااهمضو
 (ديش) لسعىفهركذ نام لع دن اتلا هياعبلغالا نك وثن وي ورك ذي لسعلا
 نم هصصج هداشو نالوا رع وو طئئاخلاهبتيلط* شلك سكلايديشلا

 لاقو لوطملا ديدشتلاب ديشملاو ديشلاب لومعملا فرفختلاب ديشملاو عاببات
 هلوق هنمو عما ديشملاو ديشم رضق و ىلاعتهل وق هنمودح اولا ديشملا فاسكلا

 داصلا مضب دس هنعدص (ددص) ةداصلا لصف + ةديشم 0 ىقيىلاعت

 دصوةْغلم دس اوووانلا ةددتعاف رعوةعتو عال | نع والطو ع دونك

 هرادددصىرادلاَش برقلاددصلاو جضاديدصرسكلاو مضلابدصيودصي

 ةيذع ةيكرمسادملاوديدشتلاو ستفلاب» ءا دهوك لكلا لفي رهوايلا ف عا
 فعاضملا نم ءالعف وه ىوحنلاى لعىفالتلقوءا دسك الوءام لثلاىفوءاملا

 الجر ةيدابلا قهنعتل ًاسوءارح ن زوي زمحابع ءادصلوقب مهضعب و معن لاقف
 طلغت نا لبق مدلاب طلتخ | قيقرلا»ؤامح رجا دي دصومزمهبس لف ملس ىن نم
 بسس 0 دصأ هم لوّش ةدملا

 ل اىقدعصوادوعص رسكلاب سلا ف دعص (دعص دعص) رعشلاىفبارششلاه يلا



 لادلاب اب *داضلا ىلا داصلا لصف ١
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 ٠ شفخالا لاو فيفختلاب دعسه يف اوف رعي وديز وب أل اق !ديعصت لجل ىلعوأ

 ىا اديعصتاضي !هيف دعصو ىداولا ف دعص ا وراسو ىذمىا ضرالاىفدعصا

 , دوعصلاو طوبط ا دضحتفلابدوعصلاو دب دش ىأن يتحتم دعصب | دعوردحا

 ىلاعت هلوقل ضرالا هجو وه باعئلاقوبارتلاديعصلاودؤكلا ةيقعلااضيأ

 تتبب ةيوتسملا ةانقلا ةدعصلاو اه عضوم رصم ديعصوأقل زا ديعصحبصتف

 (دفص) دودمب سفن دملاو داصلام غب ءادعصلاو فييقثتى لا جاتحتالكاذك

 نيتحتشب دفصلاو اديفصت هدفص اذكو برض باب نم هقئوأوهدشددفم

 اهدحاودويقلادافصالاو لغوديقو دق نمريسالاهبقثوبام رسكلايدافصلاو

 تود اذاس اجب اي نمدنزلا دلصو سلم ص ىادلص رجح (دلص) دفص

ادمصلا (دمص) هدنز دلص لجرلا دل صو ارانجرخيملو
 ' هيلا دمصي هيالدسل

 ارمصن باب نمد دم لاقي دصقب ىأ جا وحلا َْف ١ ديدنصلا (دنح) هدصق ى

 ظ نسحلا لوق هنمو هاودلا حتفلاب ديدانصلاو ءاجشلاديسلا ليدنقلانزوب

ص هداصنو هدمصل ددأاص (دصص) ردقلا ديداند نم هللابذ وعن
 ١ دداطصأ أدي

 رسكلابةديصملاو دصملاودصتب نالف جرخو دصملااضي !دصلاو
 داصنام

 حتفلاب ءاديصو رسكلاباضي أديصونيتمضب ديصبالكو تفل ابد ويص كو
 دقودادخالادحاودي دضلاودضلا (ددض) 6 داضلا لصف داب مءادملاو

 و ةّداضم هداض دقو ادخضمهياعزون و كيوىلاعتهللالاق ةعامح دضلان وكم

أ هلدي دض الوهلدض اللاش ونا داضتم
 كمص (دمض) هلكمك الوهلربظنال ى



 ١ لادلا باي# نيعلاىلا ءاطلا لصف

 هدرط (درط) 6 ءاطلا لصف 6 ةيافلا رد رار اعف هكا ديمه باو

 هيف لاقي الو بهذف هدرطلاقيونيتحتفباضيأ ادرطورصن بابنم هدعب !
 فتلاالابناطلسلاهدرطاو دي رطودورطموهوةئيدر ةغل ىفالا لعتف االو لعفنا
 هلو دي رظ ووو رد لجدة رط ا تكلا و !نانوفلب نيدكتا رغاعأ
 لوقت ىرجواضعب هضعب عبتادارطا ”ىشلاد رطاو انعبهذا هللاقو هنعمافن
 مظعلا لب ادوطلا (د و رع ىلا يطب راجألاو ماقتسا ى ١ يسال وول

 وهو بيلكو لك لثم دسعهعمجو رخل ادض دنعلا (دب دبع) :6نيعلا لصف

 رثكلا ناآدمعو نارمتو رمتك مضلاب نادبعو دامعو دنعأو زيزع عج

 ريكبلاب ١ ديغول هلا دددشنو ركلا نا دبعو ناثحجو شدحك
 فقس لثم نيتمضب دبعو دملاب ءادوبعمودودممو روصقم لادلا ديدشتو
 توغاطلا دبعو مهضغب أر قو ةفاضالا,ت وغاطلا دبعو مهضعب ًارقدنمو فئقسو

 عمجم اذه سبل و شفخالا لاق توغاطلا مدخ ىأاضيأ ةفاضالا عم هةر
 0 سن و دخت لكم لعف ىلعىنب مسا وها أو لعف ىلع عمجم ال الاعف نال

 ليل ذتلا ديعتلاو لذلاو عوضحلا ةيدوبعلا لصأو ةيدوبعلاوةدوبعلا نيب دبع

 اذكو ادييع مكلا ذاع ويود ادا انكر ديعتلاو دبعم قب رطلاقي

 لاقي اضيا ديمتلاو دانعالا اذكو اررحم ديشعا 000 وداشعالا

 عا تو ط تاب وه يسو كذا |ديعنلا و ةغاطلا ةوانعل ونا ديعو د2 ىانفت
 000 رفلالاقنيتحتفب ةدبعلامسالاو فتأو بضغ
 نيدباعلالوأ انافىلاعتهلوقور موب لاق * مرادياببلكو 2 !نادبعأو *



 لادلابإب * نيعلا لصف ١١

 سابع نبهللا دبعةلدابعلاو يب زح ىفىأ ىدابعف ىخداف ىلاعتهلوقو ا ذه نم
 ةلدابعلا هللا همحررسفقت لق. #» صاعلانبورمعنب هللا دنعو رمعن هللا دبعو

 ديتعلا (دتع) انه هبرسفامنالخم ءاهلاماسق ارك ذدنعةنيبلا فلاالا بايىف

 ىلامعت هلوق هنمومولهدعاىا اداتعادهدتعاوا دعته دتعدقو ايما رضاخل

 لاقي دي دعلاوددعلا مسالا ود رباب نمءاصح أدع (ددع) اكتم نط تدتعأو

 تادودعملام اءالاو هيدتعاواد ودعم راص ىأدتعاذ هداعو ىهنخلا دي دع مث

 أ ةًأرملادعو هل ٌودهملا يمال دا !دعتسالا اوهلدأها نك مال هدعأو 3قلر 9

 كج أ بيتك ةدع ذفنأ رات عة تشاوتدنعا دقو اهءارق

 ثداوحل هند دعااماضنأ ةدعلاو د لع ىف اع اونوك لايدأ لاا شادو

 لاقيو هد دعوالام عج ىلاعتهلوق نمو سفخالا لأق حالاسلا ولاا !نممهدلا

 وأ وأ مهمزب انز_ لح رلاددعمو نأب دع نب دعم وهوسبرعلاو اوبأ دعمود دعاذهاعج

 أوددعمبو اونشودخا هنع هللأ ىضرر مع لاقو مهشدع ىلع ربصت وأ مهملا بسن

 طاغو فشاذا مالاغلل ليقهنمو طظلغلا نم هناامه دح |نالوقهف ةدسعوب !لأق

 لهأ اوناكو دعم شيعب اوهمشت ىأ اود دعم لاب هيدشتلا نمهن!قتاثلاو ددعمتدق
 لاق مجعلا ىزو معنتلا اوعدو مهلثم اونوك لوةي شاعملاف ظاغو فشق

 هتااذا هعسللا هن داعو ةيداعملا هسللا مياعرخا هلث ب دح ىفوها ا!ذكهو

 ناوا اذبف ىتداعت رييخ ةلكأ اراب 8 !ىفوتقولىأرسكل اب دادعل

 (دبع) مهمم -اعل ىأ ردكلاب ريخلا ل دادعفنالفوىرهأتعطق

 (دحسع) 0 ع اوس دب رعلا



 .١ لادلا باب * نيعلا لصف

 هيفو فتكلا ىلاقفرملانموهو دعاسلا دضعلا (دضع) بىهذلادجسعلا .
 نم هدضعو لقفق نزوب دضعواهن وكسواه رسكو داضلا مضي دضعتاغل عبرأ

 هبدضتعاو ةيواعملا ةدضاعملاودهعطق ب رضباب نم رجشلا دضع و هءاعا رصن باي

 (دقع) سنا نممجن دراطع (درطع) جلمدلا رسكلابدضعملاو ناعتسا
 امهمابو ديةعوبف ظلغ هريغو برلا دقعو دقعناف دهعلاو عيبلاو لبخلا دقع

 ريو دةعلاعض وم مضلاب د ةدقعلاو ادمةعت هدقعو هريغ ندا ا ون

 ضمغم ىأديدغتلاب دةعممالكوةدالقلا هكلادتعلاو ةعضلاة دقعلاو هيلع ]

 دفاعتو ةدهاعملا ةدقاعملاو ارفع دوقعم هل سلو هلقباذك دقتعاو ظ

 دحاو مضل دوقنعلاو دقاحملا دقعلاو دّدعلا عضا وم دقاعملاو مهنيءامفموقلا ٍ

 ىقهعجوتييلادوميدومعلا (دمع) هيفةغل ريسكلايداقنعلاو ىتعلاديقانع
 ىف ىلاعتهلوقامهم'ئرقو نثتمدب دمع و نيتحتفب دنع ةزكلاىفوةدمعأ ةلقلا

 0 1 م ب يسال ظ

 0و اج ا برحاو ةنااق ا ى ا دجعتاق

 ىلع دمتعاو هلعدمتعيام مفلابةدمعلاو ديس مث ديمعوم وقل ادومعو قشعلا ظ

 اج باب نم دنع (دنع) لكتا اذك ىهيلع دمتعاو اكتاءىشلا ٠

 رسكلاب ادانعو ةدناعم هدناعو دناعودينع وهفهفرعيوهوق+ادروفلاخ |
 اهمضو اهحتفو نيعلار سسك تاغل ثالثاههفوهوندو”ىشلار وضح دنعو هضراع ٠
 ريغ فرط 0 الا لمالا دنعو طئاخادنعل وةتنامزلاو ناكملاففرظ ىو ا
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 لادلاب اب # نيعلا لصف ١٠

 رم رحلا فورح نماهيلعاولخد دقو مفرلاب عسا و كدنعلاَه ال نكمتم

 لاَقب الو اندل نم لاق وان دنع نم ةمح ر ىلاعت هللا لاق ن د ىلعاه ولخ دا اماه دحو

 هدخ ىأأ اديز كدنع لوقت امم ىرغي دقو كندل ىلاالو كدنع ىلا يضم

 محتفلاب داعملاو دمح أد وعلا للا فو اضي أد وعولاقها وعجرهيلاداع د وع)

 رسكلاب ةدايع هدوعأ ضيرملا تدعو قلخلاداعمةرخ آلاو رصملا وعجرملا

 هداتعا و لاقبابن ماناك نالف داعهنم لوقت تاداعوداع عم اوةفو رعمةداعلا و

 هلاسدداعاف ؛ىشلاهداعتساوهد وعتف دصلاهلكد وعوهلةداعراصى أ هد وعتو

 مالا ىلا عوجرلاةدواعملاو هل قيطم يأ مالا اذط دعم نالفوارنان هاعفبْنأ
 دوعا ءيملا اذه لاَ ةعفنملاو فطعلات دئاعلاو ىلا هدواعو لوالا

 وعألاو فاطعتو وفعوذ ىأ ةدئاعو حفصوذ نالفو عفنأ ى ىأاذك مكدع

 9 هب رخستي ىذلاد وعلاو هببرضب ىذلا دوعلاوناديعلادحاو ىشحلا نم

 ىلا ب اودلم هب ”اكمس دق ى أ ىداع ىشومالسلاوةالصلاه لعد وهمو وقم وةلسق

 ديلا (دبع) ديعلا اودهش ىا ادسعتاوديعدقوداعالادحاو ودا وداع

 ىا مهف باب نم هيلا دهبعو ةيصولاو ظافحلاو ةمذلاو قثوملاونيعلا ونامالا

 . اذك نلعفأل للا دبع ىلع ل وقتوتالولل تكي ىذلا دبعلا قّدشا هنموداصوأ

 لازيال ىذلا لزنما دهعملاو دهعلاو كر دلااضيأ ىهوءارشلاباتك ةدهعلاو
 ' ايش هب دهعتتنكى ذلا عضوملااضي أ دهمملاوهيلا اومجرهنعاوأتا اذاموقلا
 هب يدابعو هبقل ىأ مهف باب نم |ذكناكبم هدهعو ف رعودبع ىدلادوبعملاو

 طفلا ديعتلاوةد وملاةءاعرىا انامإال |نمدهعلامرك ناثي دخلا فو سرق



 ١١ لادلاب ا,# ءافلا ىلا نيغلا لصف

 نالدهاعت نم حصفأ وهوهتعيضدهعتو انالف دهعت وهب دهعلادي دحنو *ىشلا
 ددغلا (ددغ) ة6نيغلا لصف ىذلادهاعملاونينثا نيزوكي امنادهاعتلا
 ىف بيرطتلا نيتحتفب درغلا (درغ) ةدغو ةددغ اهندحاو محللا ىفقلا

 درغتواديرغتدرغو درغوهف برط بابنه رئاطلادرغلاَقب ءانغلاوتوصلا
 ةربقم دقرغلا عيقبو رجش دقرفلا نزوب دقرغلا (دقرنغ) هلثم ادرغت

 دومغم وهفهدمت ىف هلعجرصنو برضبابنم فيسلا دمع (دمح) ةنيدللا
 اهمهرمع هتمح رب هللا هدمغتو ناتحصصف ناتغل امهو دمغموبف كا هدمغأو

 ديعالاو ةرعا ىاةذاغو ءادغ ءارخاو ةموعنلا نيتحتف دنغلا (دضغ)

 َةدعف أ هعمج و للقلا داؤفلا (داف) 6 ءافلا لصف قنعلا ل ئاملا نانسولا

 دا دف لجرو اديدق رسكلايدغب لجرلا دفدقو توصلاديدفلا (ددف)
 قا دقلا فةويففلا ةانعا زا وعلا قوش وصلادي دش ىأديدعتلا وهحتفلاب

 عمجاورتولا درفلا (درف) ماو يل رخل نا وا أواعت نيذلامو
 مظن اذاردلا ديرفلاو نادرف عمحهن أك سايق ريغىلع مضلاب ىدارفو دارفأ

 ريغو ايونم ىدارفو ادارفاؤاج لاب واهرابكر دلادنارف ليقو هريغب لصفو

 اذكب درفاو حتفلا,ةدارف مضاابدرفيدرفن| نعي درفوادحاوادحاو ىَأن ونم
 (دقرف) ةصاخر حالات وتلارسكلايداصرفلا (دصرف) هبدرفناهدرفتساو

 فيسلادنرف (دنرف) بطقلا نم نابي قنامجنا دق رفلاوةرقبلادل ودقرفلا
 كيسشفلا ؟يثلادسف (دسف) يقودهم لا وقول ريك هك رنا نورك

 لقتالو دسقفهدسؤأو ديسف ووفادا فاضي مضل, دسف ودساف وهف اداسف مضلا» ا



 لادلا باب * فاقلاىلا ءافلا لصف ١

 قو برض هبابو قرعلاعطق دصفلا (دصف ة) ةدلصملادض ةدفملاودسفنأ

 ايمضو ءافلا سكب اضيأ انادقفو برضبا,نمهدقف (دقف) دصتفاودصف

 وهو بذكلا نتحتفب دنغلا (دنف) هتنعدنعهيلطددقفتوهاثمهدقتفاو

 ملاهعال ةدنفم زو لاش الو دنق أ مهنم لعفلاو مرط نم ىارلا مهعضاضيا

 سأرلاادوف (دوف) ىأرلا فيعضتوموللادينفتلاو ىأرتاذاهتسسش ىف نكن

 هشأ ب رط باب نم لجرلادهفودوبف عم او فورعم دهفلا (دهف) هابناح

 (ديف) دسأ جرخ اذاودهف لخداذاث يدخل اىفودد٠ كمت وةموب زك ديفلا

 تن ىألامهلدافاذكو و عاببإب نمةدبافهتدافولاموا لعنم هتدفتساامةدئافلا

 دنقلا(دتق) د4 فاقلا لصف ل هتدفتسااضي |اهتدفأو هتطعأ لاملا تدفأو

 دثقلا (دكق دق كوشهلرجشداتةلاودوتقو داتقأ هعمجو لح رلا شخ نتحتفي

 ةماقلااضيأدقلاودر هبابوالوط قشلا دقلا (مدق) ءاثقلا همشي تسن نيتحتفب

 اضيأ رسكلاب: دقلاو غوب دمريغ دلج نم دم .رسرمكلايدقلاو عيطقتلاو

 انك لاقي ةدح ىلعدحا ولك ىوه ناك اذا سانلا نم ةقرفلاو ةقيرطلا .

 لخ دي الف رح فيفختلاب دق (دق) د ىقملا محللا ديدقلاو اددق قئارط

 رظنتني نما ذهنأ ليلخلامعزو لعفبال كلوقل باوج وهو لاعفالاىلعالا

 لوقي,نكلوتامدق لقيم هرظتنبال وهوهربخأ وو نالف تامدقهللوقب رخخا

 ىعاشلالاق امير هين وكنت دقونالف تام

 داصر فب تحب هباوثأ ناك * هلمانأ اًرفصم نرقلا كرتأدق

 لوقت مسأ كبسح ىنعم كدقو ةندحا دق تدتك تاةف هند دشامس | هتاعج ناف



 وسب .  لادلا باب * قاقلالصق

 ةياقو نامفالا قنات نا نون اراعو ال نا نر نظروا ااه ان دق تق

 .ديرقتلاو رسكلاءنادرقلادحاومفلاب دارقلا (درق) هوحنوىنن رض لئثمامل
 ةدرقو دورق هعمحو فورعم درقلاوهنادرقعزناديرقت هريعبد رقوعادخلا

 .(دصق) برقوةبرقللثم درق عم اودرق ىننالاوةليفو لبف لثمءارلا حتفب
 دحاو ىنعع هلكدبلا هدقوهل + صقوهدصق لوقت برضهبابو 'ىشلانامادصقلا

 ةنيفسو نافس لثم نرحل ول لا عملا هوت ق قاد كيعن دفق

 عاش الوارد ستالارمتلا ةنيه ا ةدصات لالا ةييوافتس اق سرتلا ههاقلاو
 .كشم ىف دصقاو ةقفالا قدصتقم نالفلاةب, ريثةتلاو فارسالا نيب دصقلاو

 ,لخ دباب نمدعق (دعق دعق) لدعلادصقلاو كسفن ىلع عب را ىأكعرذب دصقاو

 ةدعقملاوهنم عونرسكلابوت" نما حتفل اي ةدعقلاو ساج ىأ حتفلااضي أ ادعقمو

 .تدعقىلاءاسنلا نم دعاقلاوةدعقلات اوذهعم ر هشة دعقلاوذوةلفاسلا حتفلاب
 مالا نعنالف دعقتوهساساتيبل ادعاوقودعاوقلاعجاو ضيحل ا ودلولا نع

 .ىنسسح لغش كنعقى دعاقتوهقاعو هتجاح نعهش رهريغهدعقتوهبلطي ملاذأ

 ره ةرووط نكمل أ كروس كلا وهولبألا نمريعلا جتنلاهذوعتلاو
 أدوعق ةركسلان وكت الوالمح حا اذاف ني نأ ىل اناتنسمإقأ وترك را

 ,لك فى ارلا هدهتقي ىذلا وه لبالا نم دوعقلا ديبعوب ألاقو اصولق لب
 .دعاقم اديعةلاو يهدم نزوب دعقم اهدحاودوعقلاعضاومدعاقملاو ةجاح

 .كلوعفو ليعف نكلو ناديعقامعو ديعق لامشلا نعونيعل | نعى لاعتهلوقو
 هلوقو نيملاعلا بر لوسران|ىلاعتهلوةك عم اونانثالاودحاولاهيف ىوتسي



 لادلا باي# فاكلاىلا فاقلا لصف ١ع

 دعقملاوهن |رمارسكلايهداعقو لج رلاةدمعق وريبظ كلذ دعن ةكمالملاو ىلاعت

 قدعلا ىف ىتلا ةدالقلا (دلق) هلعان مسل ملام ىلع ل جرلا دعقألوةتجرعالا

 | ةنديلا ديلقتو لامعالا ةالولادملقت و نيدلا ىفديلقتلاهنم وداقتفهداقو

 حاتفملا ةزمطلا رسكب ديلقالاو فل اداتو ىدهاهن عيل *ىشاهقنعىفقلعي

 بصق لسع دنقلا (دنق) ديلاقملامملاو لجنملاكحاتفمعضبملان زوي داقملاو

 ةداقمو لاقبا,نمهريغوسرفلاداق (دوق) دنةمودونقم قيوسلاتبرك ا

 عوضحلاا دايقنالاو ةراكلال ددش هدا وقو ىنعمي هداتقاوةدو ديقو تفل اءاضإ

 هلتق لدشقلا لتاقلاداقأ 9 صاصقلا نيت فب دوقلا واضي ًاداقتس ا وداقناةهداق لاش

 ليتقلاب لئتاقلا دش نأ هلأس م احا داقتسا وهيخ أ نم ناطلسلا هداقأ لاش هب

 دحاو داقلاو ةيادلاهبداقتءاجللا فو أ امزلا فدشي للا رسكلابدوقملاو

 أدي ةيادلا دايقو دوبقلا دحاو دنقلا (دق) حافتلاز زوب داوقلاو ةداقلا

 حمر ردقى احم رداق و رسكلاب حمر ديقامهدي و هاك شاضإ اباتكلادق و

 دكلا (دك ) دعصملا ةقاش ىآ دؤك ةبقع (دأ 9 6 فاكلا لصف

 نزوب دبك لابو دايك الا دحاو بذكلاو بذكلا تزوبدكلاو

 ةدشلا نيتحتفب ديكلاواهطسوءاملا ديكو دفن ذخيفاإ لاقباك ف يفخشلل رلذ

 دايكلاو هنادش ى اق رمالا دباكودبك ىفناسن الاانقاخ دقل ىلا مهل وقهنمو

 داك | هيلا برضت مطوقوبعلانمدابكلاث يدخل اىفودكلا عجتو مضلاب

 لمعلا ىف ةدشلا دكلا (ددك ) هريغويلعلا با ط ىف هيلا لح ري ىألبالا

 “ىيشلا دك (دك) دعتمو مزال وهف هبعت ام دكودرهبابو سكلا ل طو



 ١ لادلا باب * ماللا ىلا فاكلا لصف
 ءاه الب دساك ق وسو ةدساك ةعلسو دسكو دساك وبف اداسك مغلاب ديك

 برطوبابوموتكملانزحلا ادمكلا دكر هقوستادسك ل جرادك أو

 اهوحنو قرخي هنيخست وذعلا ديمكتو نوللاريغتةدمكلاو ديكو دكو هف
 (دنك ) ”<لا نم ىلا ح ا دككلاثيدخحلاىفورسكل ايدك لا اذكو
 داك (دوك )اضي أ دونك : ارماو دونكوبف لخدهابوةمعتلا رفكدنتك
 نع هيوبيس ىحو لعفي وهبراق ى امتفلاباضب ًاةداكموادوكداك اذك لعفب

 ن ا ظفل هيلع نولخدي دقو فاكلا مضب اذك لعف ١ تدكبرعلا ضعب
 رعاشلا لاق ىسعب اهسسشن

 ملو أ لعف لعفلا ةءراقمل عوضومداكو * احصمين أىلبلا لوط نم داكدق *
 .لاقو لعفلا عوذو نع 'ىيدحجايهنورقمولعفلا ىنأ نعى هدرجش لعفب

 داك عض وم ديرب عضواكفاهيفخ أ دير ًاهيفخ داك أىلامتهلوقىفمهضعب

 شفخالادكنأ ودير أعضومداك عضو ضقنبن ادد رييلاعتهلوقىف

 ىذمام ةبامصلا وط نمداعول # تدا راربخ كلتوتدكو تداك

 :(ماللا لصقإل فاكلا ركب اضيإ| ةديكموعاهبابوركملاديكلا (ديك)
 ديلابعمجو تلق * هنم صخ 1ةديللاود وللا دحاو دا انزوبدمللا (دبل)

 ديسةلامو رطمللادتم سلبامةدامالاو اديل هيلع نون وكب اوداك ىلاعتهلوق هنمو

 ديلتيل غمس نم ًايشهسأر فم رحلا لعجين أ ديبلتلاو دبس ىفهريسفت قيسدبلالو

 سانلا لاقيو اج ىأ ادبلالامتكله أوءارحالا ف ثعشبالثل هيلعايقبمرعش
 نم دحلو لدعو هنعداح ىأ هللا نيد دحلا (دحل) نوعمةجمىا اضيأدبل



 لادلا باب # ميملاىلا ماللا لصف ١7
 . مطلجرلا |دحل ًاوهاثمدحتلاو هيلانودحاي نيذلا ناس ”ىرقو هيف هغل عطق بار

 ا ةدباز ءابلاو لظب اداححا ىارظب داحلايهدري نموىلاعتهلوق وةو مرخلاىف

 عطق باب نما دخ ريقلادخلو هيف ةغل ماللامضوربقلا ناح ىفقشلا سلفلانزوب
 همصخمدلو دلموفو ةموصخلا ديدش ىأددللا نيب دلأ لج ر(ددل)اضي اهل دحلأ و

 دحت دقوم ركلادجلا(دجي 2 © مملا ل اصف + حتفلادودلو دالوهف درباب نم

 بسح ىف بسلا ودجم ا نيب ق قرفلا قيس دقو دجامو ديجم وهف دج مضلل احرلا

 امهن اكاهنم اركتسا ىأرافءلاوخ رملا دجمتساو رانرجشلك ىفلمملافو
 ىفرزتكي نعامشف ىرولا ناعرسي امهاللاقيو امهسحوهام رانلانم اذخأ
 هللا دم وةلصاملاةدايزلاةداملاودرباب نم دتماف هدم (ددم ) دجملل امل طءاطعلا

 ريعهدمو ريملادملاقب لسلا دملاوهكلوطو هاهماىا هنغىف هدمو هرمع ىف

 ةماقلا لب وطىأ ةماقلادب دم لج رورصملاىدم ىأرصسلا دمر دقلاقبورخآ

 نالطروزاجحلال ها دنعئ.اثولطر وهولايكم دملاو ىطمت لجرلاددمتو
 نمهب تددمتسأام مسامغلا ,ةدملاوهنم ةهرب نام زلا نمةدموقارعلا لهأ دنع

 رسكلاب ةدملا : 'ىثلاتددم كل وق نمةدحاولا ةرملاحتفلابو ملقلاىلع دادملا

 لجرلاتددمأو اضأ اهدمأو ةاودلا دم هنم لوقت سقنلا 50 حبقلا

 ديز وب لاقددملاباطدادمتسالاوددمب شيلا تددمأو ملقب ةدم هتيطعا اذإ

 ظ حرجلادمأو ةهكاشب مجانددمأو يغب معاند دمأو مط اددم انرصموقلا ايددم

 ١ ءادرم ةيراحلاق. الو نيتحتفب درملانبب درما مالغ (درم) ةدمديف تراص

 هسلمءانبلادب رموهيلعقروالدرمأ نصغوابرف تدنالقالءادرمةلمر لاو



 ١ لادلابا# نونلاىلا ما لصف

 درام وهف فرظهبابو ىتاعلا دراملاو لخدهبابو هيلعرورملا 'ىشلاىلعدورملاو
 نم لبح لاقي فيللا دسملا(دسم )ةدارملاديدشلا تيكسلانزوب دير ماودي صو

 اهرابوأوأ لب الادواخ نمنوكيدقو ص وخوف يا نم ليحاضي أ دسملاو دسم
 لكل شركلاك ناسنالل ةدعملا (دعم) رصنباب ن :مهلتقداحأ لي كادسمو
 دهمدهملا (دهم) معان ىأدولمأن صغ(دلم)اهبف ةغلةدعرلان زوبةدعملاورتجم
 رومالا ديهمتو عطق هبابومأطوو هطسب شارفلا دهموشارفلا داهملاو ىصلا

 هباو كرحي ”ىشثلادام (ديم)هلوبقو هطبرذعلاديهمتو اهحالصاو اهنوست
 هدامو نيداملادحاونادسملاو رتخبت لج رلاداموتلبا_ناصغالات دامو عاب

 ماعط هيلعنكي مناف ماعط هيلعز اوخ ىهوةدئاملاهنمو ةريملا نمهرامىفةغل

 ىنعكب ةدضار ةشدعك ةل وعم عع ةاعاد هم ةدسعوب | لاق ةدئامال ناوخوهف

 نم ىقاديم برعلاحصفأانأ ثيدحلا ىفو ريغىعمب ديب ىف ةغل ديمو ةيضرم
 * نونلا لصف #2 قألجأن ههانعم ليقو ركب نب دعس ب فت اشنو شي رق
 دحينلاو دحأ ودوحمو رسكلايداج ماو ضرالان معفتراام دجنلا (دحن)

 نيقبرطلاىأ نيدحنلا هاند هومىللاعتهلوقدنمو تلق * عفتر ملاقيرطلا

 ٍاعِي ىذلا راحنانزو داجنلاو نييزتلا ديجنتلاو رشلاقيرطو ريخلاقيرط

 روغلاف روغلا ف الخ وهو برعلادالب نم دجلو امهطيخيوةداسولاو شرفلا

 دج وبرك ذموهودحن وهف قارعلا ضرأىملا ةماهع نع عفترأام لكو ةماهح
 رسكلاب داجتلاو هناعافدب ناعتساى أه دحتناف هدجنتساو دحن دالب ىفلخ

 ادودنو رسكلابادادنوحتفلاب ادن رسكل ادن رميا نددت فيلا لئاح



 لادلاب اب *واولاىلا نونلا لصف ١

شتب دانتلاموي مهضعب أرق هنموادراشههجو ىلع بهذو رفن مغلاب
 دقو لادلا دي د

 ديبل لاقةديدنلاوديدنلاا ذكو ريظنلاو لما رسكل اي دنلاو ىف رعربغ سمطلا

 دشن (دذن ) ىاشىردنسلاّت اق * ىل دب دن ىردنس اان وكي البكل ١

 ىاامهيفنيشلاز وكسونونلارسك انادشنوةدشن مل اباه دقني حتالابةلاضلا

 هب كتل 0 ىأ هللا كنت دشن هللاق رمت بابن م هدلشلو اهفسع اهدشنتأو اهملط

 ككل (دضن) مولان دشاتتملا رعشلا دشنلاو هأنأ هالشل ًافارعشددشنثماو

 دودنم ليجس نم ىلاعت هلوقهنمو ب مذ هبايو صعل ىع هضعل عضو هعاتم

 دوخنلا ديدضنلاو تأق هب دع اممدا رتمهع ذوق ةغلاسمالاضيأ ادمضت هدصلو

 هريغددقنأو ىتفاداقن ركلات ءىشلادقن (دفن) دمضت ماطوىلاعتهلوةهنمو

 كداىف فو ةموصحلاو هاهج ع رمفاسإ دقانم مدخو
 كودفا مهم دفان ا |!

اف اهانأو اطعأ ىأمت اردلاهلدش ومار دلاهدش (دةن)فاقلاب ىوريو
 25 |أهدةتن

 ى دقن ثردو رسمتامهمإبو فب زلاا,عم جرخ ًالهدقتناو مهاردلادشو اهضبق

 هر رطدهناو دتشاهشعدكن (دكن سعال ف 4ُثقأن هدقانو ىللرصح نزاو

 ىانادكاتشاموا هدك انودك انمودكتا أهعمجو رسعىا ًادكن د

 هبابو ةيحاهمةدهتنبد أو د و) 4 واول | لصف مؤشملا ادكنالا اونارس

 لعتفاوهو د اونوهيشم فدأتاو تانبلا دكة دنك تناكو ة ةدؤوم ىرفدعو

 ف ا الاب لهلاو قاتلا و ةدؤَتلا نم لعفتو
 رسكي ددولا(دتو) كرما

 دنولا دودقو , ماي نم ةغل دولا ملا اذكو هيف افا اهحنفو داتو لا دحاوهاتلا



 ١4 لادلا باب * واولا لصف

 ىلر يظن الذي صاعةغل مخلب دو اد وجو رسكتلابهدجيهب واطم دجو (دجو)
 رسكب ةدجوم ضغلاىف هياعدجوو انادحو هتلاذ دحوو لاثملاباق
 ىف دجوو حتفلاب ادجو نزلا فدجوو واولارس < اضي | انادجوو ميلا
 ىغتساى | نيكل اناعت ًاةدجو اهر 17 اهبحتفو واولام ذا ادحو لاملا
 دا ردا جوا (دحو) دا هدجوأو هبه 5 هيواطم هللا 6 0
 لع ا كقفو ف رظلاىلعةف وكلا لها دنعبومفنمو»و هدحو ةكار لون
 رام ىأ اداجيا قاد ةدكحوا تلقكن 6 لاؤيلك قرافصلا لغ ةريدبلا
 را اهيا ليتك ننانغلا و لاقو عضوملا اده هدحو تعضوم هربغ
 ادارفنا ادرفنمالجرتءارتاق كن ك ادرفنمهسفن ىف لجرلا نوكينأ وهو
 وهو هدحو جيس نالف موق ىفالا فاضي الو ههئذوم هدلحو تعضوم
 اماقدارفا جيسن تان كن أي مذام و هدو ريبعو هدحو شيحجو حدم

 هدحو ليجر اولاف ارو هءررج رورخجت و يع تحعصو
 نايعروعارو نامشو نادك نادحاو نادحو عمجاو ةكقلا لوا كا ولا
 هدحو لاقيو نوللقةمذ رشلاقيك نودحاو يحو دحاو ىلا
 ءاكلا تف ددعواو بلو لج روةثلتاو ءانث لاقي اك ام بف ءاخ أدي دشنب "57
 ريظنال ىأءهددحاونالفوهبدرفت هيأ ربدحوتودر ةنم ىأ ديحوواهر و

 -أو ها د هيامزدحأو هاعج للامدحو وهل دحاو النالفودل ْ

ْ 

 ديس ادهقتسالاقبو نادحو مارد دوو دوما ليوا دعا ؤ

 ( راتخم 5 )



عالوقتوادحو قتالل لاشالو
 : اؤاحو هلامح ىلع ىأ كح ىلع ىونم لو اولك ط

سكلاباذك لءطت و ثددو (ددو) هفصلا ولدعلل
 ادادووحتفلاو مل اوادور

 كن اوكتدووت بنت ىاامهيفحتفلا,ةدادوو
 لدرلا تددوو هلثم أذك لعفت

 ىدوب لوشن وةدوملااهرسك واهحتف وواولا مشب دولا وهتببح أ مغلابادورسكلاب

 امو حدقأو حدقكواولامضبدوأ عمل او ديدولارسسكلدولاو اذكن و نأ

 هق ىودسلو ءابمقف لزوت ءاددو لاحرو بحلا دودولاوءادوامثوناداوتي

+خادافصوهن وكل ثن ءااورك ذملا
 َْق ديولا حفلا دولاوةغل ابملل هصوىلعال

دورورسكل!.دريدرو (درو) حونموقل ناك مص حتفلاب دوو-ج لها ةغل
 ا

رولاوءرضحأهدروتساومربغهدروأو ضد
 ىدروت ار قلاقءزطارسكل!د

 ناديرو امو نيتولانم هنابرعلا معزتقرعدير ولا لبحو ةرادلا ىلا

 ةدرو ةدحاولا مشي ىذلا درولاو ناظيملغهمدقم ليام قدعلا :دفصافتتكم

 قنالاو رقشالاو تيمكلانبب ىدلاوهو دروس رفالودر وداسالل لبق هنولبو

ولا رسكب اضياداروون وجو زوج لثمواولا مشب درو عمل اوةدرو
 تلق * ؤا

 دروملا اذكوقءرطلا دراولاوةدروتناكفءامسلاتقعنا اذان ىلاعت هلوقهنمو

 قوفدملا ءاوشلا هتقيق>وتلق * دروامزبلوقت ةماعلاو برعم دروامزلاو

 . جاهلا بحاص هتفص ركذ اطاسوأ ىمسيو عطقي مث قاقرلا ىف فوفلملا

 امهف واولا رسكب ةداسولاو داسولا (دسو) ىازلاعمءابلارخا ىفهباتك ىف



 ١ لادلاباب # واولا لصف
 هتاوحت اذا دقو وتق اديس وعلا سوو نمش ةسوودراب وعمجاو وةدحلا
 كيضرأز هتتلغأ «اديعا تالا ديس اوءاقلا يضولاا (دصو) نا رت
 - ةقبطماولاق ةدصؤم مبيلعامنا ىلاعتهلوقودصوم وهف هلعاف مسوملامىلعيابلا
 دعولا (دعو) اديطوت اضيا 5107 هلادطو(دطو)
 اريخهندعولاّهءارفلالاق ورك ل ندين ةعو لان رقلا : ريا ىف لمعتسا
 ا ىفو ةدعلاودعولا ريخلا ىفاولاةرشلاوريخلا اوطقسأ اذافارشهتدعوو
 نحمل تضم ولاقت فتاالإباؤاج رشلا ىفءابلا اوخد ناف ديعولاوداعبإلا
 *# اودعو ىذلارمالادع فك ىاخاو #١ رعاشلالوقودعولاةدعلاوموحمو
 عضوملاو تقولاو ةدعاوملا داعيملاو ةفاضألا ةظواملا ند عا ةدهتازا
 لاقيف رشلا قاما ودا ل | دهاضعل مهضعب دعو :موقلا دعاوتودعوملا اذكو
 دعوا و روردعولا (دغو) هديتلادعاوتلاودعولا ل وبقاضيأ داعت الا وأ ودعت |

 درو ىأ المالا ىلع نالف دفو(دفو) هنطب ماعطب مدخي ىذلاءىندلا لجرلا
 هان دقولا عمجو بحصو بحاص اب هر اونو وبقدر زالوعمو
 هج دف ووجب اوياطسو ا ريفا لل اوكف ءاورهك لذا ولامسالاو دوفوو
 ا ادشوو مغلا ادوقوودعو ياو تدقوترالاتدقو (دقو) ةووتسا ىف
 انه ١ اهدلق وقس اويوش اهدقوأوامهف نيتحتفبانادقووادقوورسكلابةدقوو
 .تاذ رانلا *ىرقو داقتالا مضلابو بطحلا حفلا دوقولاودق وتلاك داقتالاو,

 ةغل دكوتلا (دكو) ةدقومرانلاو سلجين زويد قوم عضوملاو مضل ابدوقولا
 هدك [آوهدكوأاذكوحصف أ واولاو ىنعمبد هدك ًاوءئثلادكودقوديك انلا



 لادلا باب « ءاط | ىلاوا ولأ لصق ١١

 دقو لفقلا نزوي دلولا اذكواعجوادحاونوكيدلولا (دلو) امهفاداكا

 ىصلاديلولاو دلولا ىفةغلرسكلاب دلولاو دسأو دس اك دل وعج دل ولان وكب

 عمجاو هم الاوةيبصلا ةديلولاو ةيبصك ةدلوونادصك ن ادلو عم اودبعلاو

 اورتك ىأ اودل اوتواهدالو ناحتدلوأوةدالووادالوة:ًارملاتدل وودئالولا

 ىادلاوةاشوزادل اولاامهوءالاةدلاولاوبالادلاولاو اضعب مهضعب دوو
 لماح

 عضولادل وملاو هيفدلو ىذلاتقولا مسا لج رلاداليموءىشلا نم * ىثلادل وتو

 (دهو) ضخ ريغ اسرع ناك اذادل وم لجروةدلومةيبرعوهشف دل وىذلا

طا لصقإلل دايكداهوو دع وكددو عمجاو نئمطملاناكملا ةدرولاك ةدهولا
 ءا

 دادضالا نم وهو روس دج ود و اليل مان دج و لخ دبا نم دحم (دحم)

 هرسك ءانبلا ده (ددد) موتتلا ديجهنلاو دجبملا ليالا ةالصل لق هنمو

وتوسةدهاوهنكر تنهوأ ةبيصل اهتدهودرهباوهعضعشو
 هوحتوطئاخلاعق

 هل مضل دهادغاو فورعم رئاط دهدطلاو فيوختلا ددبلاو ديدبملاو

أو لخدهبإبوةتبلا تبهذو تئفط رانلا تدم (دره) حتفلابدهادملا ملا
 ضر

 ع

رصب ةأ سما مسا دنه (دنه) أهم تاس الة دماه
 رسكشلا ى هع و فرصي الو ف 

 دشيملاو لادللاءاساءاطامضز و جيو ىتاودنه فيسوتادنه ةمالسلا ود ونه“

 عج روب اتداه (دوه) دنط ادي دح نم عوبطملا فيسلا
 ويف لاق بابو قا ىلا

 وموداهاضي |لاقيو اصلا لمعلاوةبوتلادوهلاةدسعوب أ لاقد وهموقودئاه

 [ وههداهل وش فرصنيىنمسادوهودوهلادوعلان زويد ول اوايد وبمراصى
 ذكوهفرصتمةرولا.ساادوهتاعج نافد وهةروستدرأاذإ

 و حوت كا



 ١ لاذلا ناب + لالا لصف

 الو ةزانلاىف ىثملا وعرسأ ثيدحلا فو بي, دلا لم ديورلاىثملاديوهعلاو
 تيدا ىفو ايدوهيناسن الا رييصتدي وهتلاو ىراصنلاودوهيلادوهأ# اودوم
000 

 د لادذنلاباب
 سمال ا ومس سال رسكلابذخالاورصن هبابولواننتذخأ(ذخأ)#فللالا لصف 9 5

 .لوقلاا ذكو افيفامه وف دش نيتزمطا|ولقئتسا هن "اك نام اود
 هذخاو ىنعم ماطخلاب ذو ماطحلا ذخ لاقيو هبشومأو نك هوما
 مغدا هنأ الادخ الا نم لاعتفا ذاخمالاو هدخأو لوقت ةماعلاو:ذخا مهسدب

 اومحون لاعتفالا طفل ىلع هلامعتسارثك ١ىلمئءاتلا لا دب اوةزمط |نييلت دعب
 أرح ا هيلع تدخل ”ىرقو دي دخن اولاقف لعفي لءف هنمأونبف ةيلص | ا ءاتلانأ
 لاذلا رهظي مهضعب وءاتلا ىفاهن وم ديوءاتلادذلا نولدبيأ اذكت ذخ امطوقو
 لاجرلاءاسنلاا ب دخؤت 11 لاك ةيقرةعرخلاك ة ةخالاو ليلقوهو

 راك ذتلاك ذاخأتلاو اهريغملا لوهران ار ! قع وهو دح انا نم

 اضن ١ رسكلاب داخأ عما ل ىثرسكلاب ةذاخالاو ذخالان ملاعش >

 ثيادح ىفو دخ ُ لاقيف فنحن دقو بتكو باتك ل اثمذخ اذاخالا عمجو |
 ةذاخالا الا سو هيلع هللا لص د#ت بامصأب تبرشام عدجالا ن.قورسم
 ٠ ماثفلاةذاخالا وكم ونيك ارلاةذاخالا نكن و لاةناعالا نكح
 06 ل ىبم مسا وهوا لا نم ىشمام عل دنةلك ذا (ذا) لنا
 ملاذاف موقيديزذا وماق ديزذا وديزماقذا كتئج لوقت ةلمح ىلا افاضمن دن



 لادلاباب * ءاطلا ىلاءاملا لصف الا

 عييناتأو ةنفاعل د هرم أيام نعش

 ةادعنب 0 بلا لصف# ا ان أه, لوقت بج اولا لعفلاالا

 دبج (دبج -) 6مل لصف تنؤيو رك ذي برعم نونلا,نادغبودادغبو

 در هنأبو هعطقوم سكه ذج (ذدح) برض هءاب ودهنم بولقم هب دج لثم * شلا

 ذي ا ذودحب ربع ءاطعو صف |مضلاوهنمر سسك اماهرم كو محامضيذاذجاو

 رآفلا نم برض درصلاك ذرعا (ذرج) تاضارقلاتااذاذحلاو عوطقم ريع

 لعحو اهاّوش * ةاشلادنح (دنح) 2 احا لصف دكان ملا ملاو

 نم ّوملا ديدحلاف (دوح) برضهبايوديدح ىبف اهحذدتلو ام ةراجحاهفوف

 هلوقو بلغ ى ا ناطشلا هيلع دوحت ساو رهظلا فيفخ ى اذا فيفخ

 متدوم ىلع لوتسنو كروم أ ىلع باغن ل ىأ كِيلع ذوحتن ل |ىلاعت

 5 تذر أ هنم لاقي فيعضلا رطملاجتةلايذاذرلا (ذذر) ة6ءارلا لصف

 م وهو دج ريزل اهدي دشت وءا راغب ذمزلا(ةمز) 6 ىازلا لصف

 لإ دكشل ردو روما نعدرفنأ ىأ هنعدش (ذدش) 6 نيشلا لصف

 طق هياأنو د لح نيكسلا ذح د (ذحش ذدحش)هريغهذشاوذاشوبفاذوذشرسكلاو

 , ذواشلا ىلع اوس مي نأ ممم ثيدحلا ىفو ةماعلادوقملاك ذوشملا (ذوش)

  لزربطو ذزربط ركس ىمصالا ( ذزربط ) 6 ءاطلالصف ا نيخاستلاو



 0 لاذلا,باب * ملاىلانيعلا لصف !
 لاق با نم هيذاع (ذوع) 6 نيعلا لصف## تابرعم تاغل ثالث نزريطو

 مطوقو ىنعمي هب هذوعو هبهريغذاءاوهؤجلم ىأةذانعوهودنلا اس هيذاعتساو

 تاأرقو ىنعع هلكد يوعتلاو ةذاعملاو ةذوعلاو اذاعم هللا ذوعأ ىأهللا ذاعم

 سل فك ذفنو فتك ل ثمدقت (ذفن) ه«ءافلا لصف واولارسمكبنيتذوعملا
 تلق #١ ةذاخافملا ذيخفتلاو ب ءشىفقبس راشعلا ف ذخفلاو قرمك ففنو

 ىأ يدع ةخفيشابثيدحلافعذلامأ ولوصالا نم ىدنءامف ةذخافملادجأ

 رع ىهو رسما ماهس لوااضي أدفلاودرفلاذفلا (ددف) اذهنا دش موعدي

 ةنالثو ىلعملا مث ليلاس فانلا تسلح مثبيق لا مئمأوتلامتذفلااملوأ
 نايرعم قذولافلاو ذولافلا (ذإف) دغولاو حبنملاو حيةسلا هوامل ءاصنا|ال

 اهحتف وءافلا مضب دفنقلا (ذفنق) 6 فاقلا لصف 9+ جتذولافلا لشالو ب وةعب لاق

 دقوتاذللاةدحاوةذللا (ذذل) 6ماللا لصف ةذفنقىنالاوذفانةلادحاو
 ذلبارشو ىنعمب هيذذإ:وهبدتااواضي أاذاذلو [سهءابوا ذيذل هدجو ىشلاتذذل
 ةغل اهيكستولاذلارماكب دللا و ذالاومونلا ذللاو اذيداهدعهزإتساو ىنعمب ذيذلو

 نودللا عفرلا ى اولاق ام .رونيذلاع جاو ؤونلا ف ذحيانالاةينثتلاو ىذلا ىف

 ةذوالم موقلا ذوالو رسكلا. اضي ًااذالل ولاقهبابوهيذاعو هيلا ا هبذال (ذول)

 نم ناكولو اذا ولكم نوللستيىلامتهلوق هنموضعبي مضعب ذالىأ اذاولو

 لكوز وكلا لع يم ذمو شلال اعىنبم دنم ( نم ) 6 م.م لصف ا ذايل لاقل ذال

 الو ىف ىرجب ءامم ري وامهدعبامرجتق رجفرحنوكينأ حاصي امهممدحأو

 انوكي نأ حاصيو ةليللا ذم هتيأ رامل وةنف هبف تن نامز ىلعالا ذئنيحامبلخ دم



 ١ ءارلاو#لاذلاباي# فلالاو*نونلا لصف :

 ذه هتبارام عرراتلا فل وقتف تبق وتلا ىلعوأ خم راتلا ىلعامه دعبام مفرتف نيمسأ

 ةنسذم هتيأرام تيقوتلافلوقتوةعمامويةيؤرلاعاطقنا لّوأ ىأةعملاءوب.

 لوقت اهتاواذك ةنسذملوقتالكنالةركنالاانبهعقبالوةنس كلذ دمأ ىأ

 لصالا فدنمنانولوةيسانوناكمال نمةريظن نام زللذنم هي وسس لاق و ةنس ذم

 *(نونلا لصف ل هةححىلع ليل داللوقلااذهوةدحاوةلك انلعجذاو نم ناتلك

 ) وتلا مضي دس و دس سمج و ةرثكلاددشم دبسو برّض هبايوهاقل آه ذي ) دس 3

 ضرابونودلاحتفب هن دسىتبوهلاميهذوةيحان بهذ دش اوةمحان ىأاهحتفو

 رطم نم بن ضرالا باصأو بيش نم ذبنهسأر ىفو الك موءام نم دنا ذك

 لوقت ةماعلاو برض هيابوهدخأ|ذيرن ذينوةدينالادحاو ذينلاو ريس“ ,ثىأ

 نانسالا ىصق ىفدجاون ةغب رن اسنالل و سارضالا ر خا ذجادلا (ذجن) هدينأ

 كم لاقي لقعلا لاكو غوابلادعب تينيهنال ياس رض ىمسي وءاحر الا دعب

 باتكلا ذفنو ةيمرلا نم مهسلا دفن (ذفن)هيفبرغتسااذاهذج اونتدب ّىح

 دقات ىمآو ديدشتلاب اضي اهذفنو وه.ذفن أ واضي ًااذافنو لخ دامب ايون الفلا

 هصاخو هاحن ىأادت هدقسو هتقتساو اذك نمهدقنأ (ذقن) عاطم ىأ

 دعو هباوتوملاىلعفرشأو ىخرتساّ>هبرضهدقو (دقو)*واولا لصف

 تبشخلاب تلتقةذوقومةاشو

 نم لا ثيدحلا ىفوزبخلا ىفةزبالاهمعطأ تكلارأ (ربآ) فلالا لصفإ#

م ةكس ةنمو هحلصأو هحقل هل“ ربآو روب امان اكلاك
 برص امهءابو ةروسا



 ١ 1/ ءارلا باب #خ فلالا لصف

 2 مسالا 00 0 بلا 00 ل د :لغتلا ريبأتو

 0 .لا نع تعال لا 00 هيهتاما لاق ىذلافيسلار ون لاو و
 هنمو رصن هيبانو دلل رث اوهفهريغ نعهرك ذثيدحلا راودنرفلاوهىذلا

 ةالصلا هيلع ىنلا نآثيدحخلا ىفو 52 نع ا نزلت نا رو اهكودح

 هنعمللا ىصر وع لاف كارت نعفا رقد اهمافينعالا نهر رمح عمس مالسلاو

 نا لقأ مل ىنعبهب فاح هنا ىريغنعاربخم ىأ ارنا |الوارك ازهتفلحاش

 نم لب نايسنلا دعب رك ذلا نم سل ارك اذهل وقواذك لعفأالىب أ ولاقانالف

 ا 2 ىأةزمطارسكبهرثإىفجرخواذك ثيدحهلترك ذكلوقك ماكتلا

 ةاللصلا هلع ىنلا ناسو فيسلا : هب رصو "ىلا مرنم ىتبامنيتحتشير لاو

 ا او نا ةرضألا مسالا يدش وكر هاوهرأاو السلاو

 ا أمال ةهركلا ان ًاناونارفغلاهلىج روتاماذانالفب

 ة دم هب ع نم ةراناوراثيالا نم هسفن ىلعه رت آونرقنعنرفاهرك ذيىأ

 هرج أوباوثلار جالا( رجأ) *ىشقلاىفرثالاءاقب اريثاتلاو نيتحتفب ةرئالااذكو
 لوقت ءاركلا ةرحالاو هةامم أراحما دملاب هاو رصل و ب رض باب نم هللا

 هيلع رجاكئاو ىربجأ ريصتنا ىأججح ىلا ىترجاي ووفق لجرلاترجاتسا

 دال هرخا و لوعلا لهوا هما داو كلل رعود رخالا نماذك

 ىسراق هب نيب ئذلا رج آلاو حطسلاراجالاو» رجأ قلوس ةفاقلا واط 37
 كوالا كعد ءاكلا را الاو اًضيأ 32 ايا ووخ انذد >ا(ر 2)ب رعم

0 



 ءارلا باب # فللالا لصف ا
 رخاوأعمجاوةرخآ ىثنالاو لعافم ري دقت اريخ ا!ىأارخاءاحلوق ةفصوهو

 نأ الا ىرخأ ىقنالاو لعفأ ىل اعمسأوهونيثيشلا دحأ ءاحخلا حتت رخالاو

 سانلا تايرخأ ىفءاحوةفصلايفالان وكب الاذك نم لعف  نالةفصلا نعمدف
 ىأ ءاخلا رسكب ةرخاب هعابو ادب ىأيلايلل ىرخاأهلعف الوم رخاواىفىأ

 اريخأ ىأ مضلا ارخأ انءاج واريخأ ى أ ءالخا متفب ةرخأب هف سعو ةئيسنب

 لحرلاةرخ ةموفتالا ليامابمدقمو غدصلا ىبامنم ؤمن زو: نيعلارخؤمو

 ةرخؤ# ل أمت الو يك ار لأ ا الاد ىقلاىهول اح رلاةرخآ ىةلملق ةغلاضيإأ

 ثدن أت ىرخأو عج عج اوهمدقم دضدي د شتلاب'ى ثلا رخؤمو لحرلا

 لاحربو كل لخفأ لجر تار م لوشت ةركنماد دام ثن والو عمجتال نم

 تينثهتةضاوأماللاو فلالا هياع تاخد أن اف كننم ضفة ايو كنم لضفأ

 لاح رلاو نلضفالا نلجر لابو لذفالا لح رلاتررمل وآن تثنا قو تعمجو

 ميباضفأبو مياضفا ثتررمو ١ لضنلا ءاسنلابو ىل اضفلا 5 ”ارلابو نياضفاا

 اخو ماللاو فنا هيلع لخدنو' نعهاصت تحل ادق ةارمألالو لاف لاحرإ

 ماللاو فلالاريغبو نم ريغب عم جو ثن وي هنالرخا ١ كلذك سل وهيلعزابقاعتي
 ةأرمابو نيرخاو رخأ لاحربو رخآ لتجارب تررملوش هفاضالا ريغبو

 عم تالذ عم وهو فرمحصلا عنم ةفصوهوالودعمءاحاماف رخآةوسنبو ىرخأ

 هيوسس دنع هفرصت ملو شفخالا دنءةركشلا ىفهتفرص الجر هب تيمسناف



 ١ 6 ءارلا باب #* لالا لصق

 هنواع ىأ هرزاو ىرهظ ىأ ىرزأ هبددشأ ىلاعتهلوقوةوقلارزالا (رزأ)
 ةلقلا عمجو هلثم ةرازالاوثن ؤيورك ذيفورعمرازالاوهرزاولوقتةماعلاو

 نا رالا ورا لا رم نك از ة يمك ويويبتس رار يشك لاو ةورع ووامح ةورا

 ةرزا رزسناو رزاتف 0 هرزأو مارفو مرقمو فاو فام وةك

 هب رض باب نم هبتقرسأ (رسأ) ىم | مسارزاوةيكر لاو خل اكو هو ةنسح

 دقلا هودشب اوناكو ريسالاىمسةنمو دقلاوهو رازالا زون راسالاب هدش

 رسكلاباضي اراسإوب رضباب نم»رسأو هبه شي ناوا ريسأ ذيخا لكى مسف
 عض ىنعل هدقب ىأءرسأب كلا ذهو ىراسأو ىرسا عم او روس ا موريسأ وهف

 ريصالاو مهقلخ ىامثرسأ و قويت وهما خل ورم او ةتسوو لات

 مهم ىوةتيهنال هطهرلجرلا ةرساو يايا

 لثم حتفلاب ىراش أ موقونارم آو رشأوهف رطل رطسلا رش 07 :1)

 ةشخلارشأو اهفارطأ 0 اهزيزح نافعا يقانو ىراكسو ناك

 رصالاو برضهبابو هسح هرصأ (رصأ) رصن هباو زومهم م

 راكأ عمج نيتستبة كال (كأ) لقتلاو يالادباردو دهعلا رس
 7 او انكم مار”

 2و وماهةرهملا ار يخ ثيل ان 5 5 210 0 ا والا

 صحأو 51 لسنلاوجاتنلاةريثك ةرهم ىأةروبأم كموا

 ىف اريغدحأ لقيملو بوةعيلاق هتماعأو معريظن راصف نطو وك ىش

 قانا شقخالا لاذ عع قعاررلا وتقل 0-3 ىنمكيالثلا نم همة دبع



 ءارلا باب# ءاملأ لصف ١ ء

 تاروزام نعجرا | ءاسنلالاقأك ةجرخ؟ ةرص عم هاصأو جاودزالل ةرومأم

 انما | ىلامتدل وقو رزولا نمتاروزو وم هاصأو جاودزالل تاروجأم ريع

 ىفرك ذب تلق * ةرامالا نم نوكيدقو | وصعق ةعاطلإب مهانرمأ ىأ اهيفرتم

 صالاو ء |رمأ مهل عج ىنعمب دعتماففخان سمأ نأريسفتلاو ةغللا ل وصأ نم ؟ىش

 وذريمالاو !يمإًايشتئجدقل ىلاعتهل وق هنمو بجعلا لبق ودب دشلا رصالاك

 صاو ءاطابةريمئنالاو ارم راص رسكلابة سما مضلاب معأب سمأ ادقورمالا
 رمأتو اريمأ هاعجاربماتهرمأو نبأ ردكسلا ةرامامجي مملامغبرماياضيأأ
 رمالارمتكاو هرّماولوقتةماعلاوهرواشةرماؤماذك ىفهرماو طلست عبيلع

 ةرواشملا رامتسالاو رامئالاو هىف اورواشتو هباومجاذاهباورمتئاو هلثتماىآ

 ىأ فورعع مه نبا اورمتكاو ىلاعت هلق تلق * لعافتلاك رم الا اذكو

 ةمالعلاو تق ولا بحتفباشبأ أ رامالاوةرامألاو ف ةورءلااضعب كضعب رمل

 نمو راجحاكر ابأو سلفاكر كوبأ ةلقلا ىفاهعمجر ملا (رأب) دك ءابل لصف

 رابو رايدلاكراثلاىبف ترثك اذاف راث اكرابا لوقيف ةزمطا لقي نمبرعلا

 رصن هبابو ماعلا ليقهءعطقمرتب( رتب) عطق هبابو اه رفح ءابلا دعب ةزمه . اب

 هذهام ثريدخحلاىفو برط هبايو فنذلا عوطقلارتبالاو اطقنالا راتنالاو

 ( زب)ربأ اوبفهر اريل ا نم مطقتارمألكو هلم قعال ىذلااضيأ ربي الاوءارتتنلا

 دقو ةرثب امتدحاو راغصجارخروثبلاو ُربلاو ريث ريثك لاقيريثكلازبلا

 هقمعل هيبىمسليقربلادذ رحبلا( رحب) اهرسكو اهمضوءانلاحتفب ههجو رث
 عساولا سرفلا ىمسيو رحبمظعرهن كو روحو راحبو رحبأ عم اوهعاستاو



 ١١ ءارلا باب #* ءابلا لصف

 ىنأس رف بودنم قمالسلاوةالصلاهيلعىنلالوقهنموارحبىرجلا
 نأ ة>اط

 رحبلا بكر لجرئارحأو حلمءاملارحبأو مات ا رك امو رعد وأ دنعو

 هنمو عطف هابواهق رخواهةش ةقانلا نذأر حبو ىتارحدلاةسنلاو دلب نيرحيو

 هيف قمعت هريغو ملعلافرحبتواهمأ كحاهمكحو ةبئاسلا ةنبا و ةريحبلا

 ىآهرثعيو هعاتمرحءارفلالاقو ددبتفهد"ادب ىأرتحبتف هزثحب ( ثحب )ءسوتو

 هجر سفن ا ىادزماو ىشلارثح حار اوبألاقو ضعب ىلع هضعب سأقوهقرف

 هب رخبتيام حتفلاب روخسلاو ناخدلاك هنم عفت ر يام ءااأ راع (رخب) هفشكو

 نالف لاقي ىشأا ف رتخبتلا (رتخي) رخيأ وهف ب رطهبابو فلا نآن نيتحتتب رخبلاو

 دابنو اضيأ هيلا ردإو لخدهبابوعرسأ“ىشلا ىلاردب (ردب) ةيرتخيلا دع
 اردب ردبلا ىمسو هذخأ ىلا اوعراست حالسلا اوردتباو اوعراشت موقلا

 انردب اوهماقل هب ىمسليقو سيم اا هلج.ي هن اك هتليل قعولطلا نيهقلا ودان

نؤيورك ذيعضومردبوردبلاانا عاطىأن وردم نحنف
 لاق ءام مسأ وهو ث

ردبلاوردب مويهنمو أردب ىعدي لجرلتناكربب ردب ىبعشلا
 مثردفالا ةرشعة

 دنس و تع كاك مو الهي عا بضغ رداوب هنم ترديو ةدخ |ةردايلاو

 (رذب) ماعطلاهيف سادي ىذلاعضوم اربيخ ن زوبر دببلاوةهي دملااضي ًاةرداملاو

 قوقعلا دض ربلا (رري) افارساهقبرفتلاملاريدتو رهن ابو هءرزرذبلارذب

 ارنا ىلا مو نوه ناار ريتك قاتلا ورك وينو لاو

 يك ذادح أ لعأ التاق * هعبطي ىأهرربتيوهةلاخرينالفوةر ريرابلاءمجو 0(

 هجحربو قدص هنييىربو اهدلوبةربمالاوهللاهمحر هريغ ةعاطلاى عع ررتلا



 لكلا رسكلاب ارب امهنق من ةلانرس .هيحشار واهمضب هجح ربو ءابلا حتمي
 نمي هه ركن نم فرعي الىارب نما هفرديال لث ا ىفورلانماولعاش|ورامو
 ةيربلاو رحبلا دض ربلاو اهقوس ربلاو معلا ءاعدرهلا ىلا عالانب|لاقو هريدي
 مالكو توص ةربربلاو ةيربلا تيلعف نزويتب ريلاوىرا ربلاعماوءارحصلا

 ءاطاو ةرا ربلا مثو سانلا نم لمجربربو رايرب وهف ربربهنم لوقت بضغ

 عمج أي وبيس عنموحمقلا نمةرب عج دب !اواهنق ذح تشن او بسنلاو ةمجعلل
 ىبأو ءابقىأ هربىف ةل هل هحّيح هللا رب أواس اقدرمملا هزوجو راربأ ىلعرلا
 لقبلا رزب رّزبلا (رزب) ريلا كر لجرلا رب أو مثالع ىأ هباحص أ ىل اع لجرلا
 (رس) لباوتلاريزاءالاورازبالا وحصفأر كلا ورؤلاورزبلانهدوهريغو
 ةدحاولا رع 9 * بطر مر سد مث نيتحتفب حلب م حتفلا,لالخ مع لطهلو ارسدلا
 هللعام راص ل اخلا رس و ةبالثلا ف نيسلام ضرمساو تارسل و ةرمسل وةرمسا

 الو اورسستال ب دا ىفورصن هبابو ديبنلا ىف !.ريغممرسبلا طلخ رسلاوارسد
 دحاو روسابلاوريسوو سعلاقي لخدهباو حلك هبجو لجرلارسب وأو رج
 َةرشنلا (رشي) اضيأ فتالا لخاد ىفو ةدعتملا ف ثدحنةاءىهورساوبلا
 ةرشاممو اهتسمالم ةأرملا ةرشاممو قلحلا رشبلاو ناس الا داجممهاظرشلاو
 ىرشلا نم هرشب ورصن هبابوهتر مشب ذخأ م دالا رشي و كسفتس اهيل :ن أر ومالا
 اهمضو ءابلارسكب ةراشبلام ءالاواريشنت هرشب واضي ا رمش *؛آولخدورصن هبارو
 ةطقب يخي رشبأ لوقتو رس أ اراشب | رشبأف فيفختلالا ةكبمرسشب لاقبو
 هبرط هبأبو هيرشتسا|ذكب رشبو ةزلا اورشباو ىلاعت هلوقدهنموملالا

 ا



 ١ 3 ءارلا بأي 6 ءأملا لصف

 هجولا ق ةاط ىأ ريقبلا ندم وهو نلف قل ىازع >هجوب نالف قرش و

 فرح موزلوثس ًاتلَد ركن وأ ناك ةف رعمهفرصتمالجر هبتيمساذا ىرشب و

 رخلابالان وكتال ةقلطملاةراشللاو امهوحنوةحلطوةمطاف فال“ هلت دنأتلا

 ملا بتادعت مث رشف ىلاعت هلوقك هب ةديقمتناك اذارشل ان وكنئاماو

 اذك وهلا أح بسلا ريشا ,توىرشبلا ريشابتلاواضعب مهضعب شب موقلا رشابتو

 ثسغلاب رجلا ل | حايرلا تارشملاو رشدملاريشبلاوهل لعفالو 0 لئاو)

 4ببب انج رصملا (رصب)ةريشب ةأ م | وريشل لجرهنملوقتلامجاحتفلابةراشبلاو

 خا بأ رصبو فرظعإو ع ىأ«رصإو يرشلادشريسبلاو ءآرعر ,هبأوةيؤرلا

 0 وقهنموةئيضلاةرصيملاوحاضيالاو فيرعتلاريصتتلاو
 ةيرتملا نروي ةرصبملاوءارصب مهلعج ىأمثرصبتاهناهانعم شفخالا لاق هريجدم

 نابرصملاو ةرصملاّ مساهم و يضمامضاسبلا ىلا ةوخرةراجح ةرصلاوةجحلا

 راصتتسالاو ةحجلا ةرصصنلاوةرسصيلا ىلا راصاريصتتر صيت وةق وكلا وةرمصبلا

 ةريصدلا وه هلعج شفخالا لاقةريصب هفن ىلع اسن الا لب ىلاعتهلوق و“ىشلا ىف

 عم او رصنخلا ىلتىتلاعبصالا رصنبلاو ك سفن ىلع ةجح تن |لجررلللوقتاك
 ءامم لك رس كثر دخلا ىو هف رح وى لك ناجم سلا نزوورصدلاورصانلا

 سعاشلالاق فويسلااهيلا بسنت ماشلاب عض وم ىرصل داهظا غدي رياذك ة ا
 جرلا د هور و رطبا (رطبر) 2 اهمويقاهتصاخأ ىرصب حئافص 3

 دقو كرمأ تدشر اولاق م كشدع ترطب لاقبلاملا» راق اعنا



 ءارلا باب # ءاملا لصف ١

 ريعبلا (رعب) هفس ىف هرم فاماو دشر قهرسف تلق # دشرىف هانرسف

 ش عذجأ اذ ذا-اريعب ىمس امأاو ةأرماو لج اجر الن اسنالاك ةقانلاو لمجا لمشتي

 ريعبلا رعب دقو راعبالاو رعبلإ ةدحاوةرعبلاوزارعبو رعابأوةرعبأ عن اعقحأو

 ريثأروبقلا فام عب ىلاعتهلوق ونحب ىفهريسفت قبس (زبع :)عطقباب نمتاغلا و

 ىنالاو رك ذلا ىلع ةنةرقبلاو سنج مسار قبلا (رقب) ةديبعوب أهلاقجرخأو

 نما لحأو اهتاعر عم رقبلا ةعامج رقابلاو تارقبلا عم لاو دارفاللءاطاو

 . ةقدصلا باتك ىف مالسلاوةالعلاهيلع ىنلا بتكو ةر 5 ةرقللا نومس
 هرقبتل رقابلا د2 هنمو معلا عم وتلا قتلاو ةرشبةروقاب نيثالث ىف نك !لهال

 ىلا رهااضي اركملاوةراكمل اردصملاوراكبأ عن اوءارذعلاركلا(ركب ) رعلا ف

 نمركلااذكوءاوسهيفىئنالاورك ذلا 00 واهركو ادحاوانطب تدلو
 اهيلع ىتتسي ام ريبلا ةركبو ةركب ىثنالاو لبالا نم فلا حتفلاب دا

 ةقلح لثم افرح الالعف ىلع مجال ةلعف نال عمجلاذا وشنم وهو ركبأهعم

 مهيأ ركبىلعا ؤاح لاش واضي ]تا ركب ىلع عمج وركب ور 4 راجوتأحو قلحو

 لي تاقهنبعي موبةر ,, تدرأنافار "ا ىأة "ب هتدتأ أومهلك اؤاج ىأ

 ىنعع هلك رك ابو ركشباو ركبأواريكست كو لخ دباب نمركبو فور صمغ

 ىلعركيو ءادغلا ركب ًأديزوبألاقو اه اهرسكي ركب الوفاكلامغب ركب لاقبالو

 ركبو هيلا ركبأ دف * 'ىث ىلا ردان نملكودر ءغهركب آولخدباب نم ةجاخلا

 طوقس دنع خواص ىأ بر ملا ةالصب اوركب لاقي ناكت قو ىأ ىنأاركش

 تقولا ىلع لدي لعف وهو راكب الا لعج راكب الاو ىشعلااب ىلاعت هل وق و صرقلا



 ١؟ ه ءارلاباب # ءاتلاىلاءاملا لصف 3 ْ

 ادهن لفن دب رك وف و ردقلا لعلاج الو ونقل لاق كلا وهو

 ةيا ياس ىو ورا ىلع ل وا علا دن وةك اقل كوانزو اننا

 3 . و اطوانم ةبطخلا كردأر كتباو عرس انالفركب اولاقركتباوركبن م
 ايي | ىلعتاب ريت ناك ثم .دحلا فو نال ةعطاق ىأ د يسود ابل

 هف ا قلاب اجرلارويلا(روب) طق ضرتعااذاو دق ىلتعا

 راب عمج وهو ارو اموقمانكو ىلاعت لا لاقل هروبموقواضيأ روبةأنماو

 نالف داو شي مناور شبتمإ لايك ابل جالةغل ليقول وح و لئاح لثم

 عابنا وهو ىثل هعملاذا "0 سلا ع ا :كلح حتفلاباراوبروبي

 هام رابو د دكع اتمارابو ث يدخل |ىفوهو عرزتلقلاضرالاروثلاكروبلا ا

 ءانروملا و ةانرابلا وينك ذاف اهيعاوووم وهاشللل وا مو لافتالل وذاةفمو لكي
 ىراب ةيرعلاب وهو ةيسرافلا,ءاير وبلا ىمدالا لاقو ب عقلا نم ىلا اممف كمل

 من رملاو عسل وا (رج) لكل | ىقءالا دب دشن ل

 5 مغلاب رهبلا هيلع عقوأ ىأ لم اهرب لاقيردصملاحتفلابو سفنلا عباتن

 وهوربل راهي وهوؤتبلانيع4 لاقيعذلار رمل جفا رابلاو 4سفن عبأتت ىا

 هاما متلو وا رعلا 4 كاي عيبرلاو ابأ تنيءار فص ةحاقف هل دعج تأ

 مطق امهءابو عرب لجرلا رهبو هاب رق لاقب نا ا ركيلا ةوضونو ةباغ

 وهف رين اند برم ناذاقبورضم ريغ بهذلا نمناك امربتلا( 2 اتلا لف

 هربتو كالط امهتفلايرابتلاواضي | ةملإ وةبمهضعب وبهذللالاريتلاة بالو نيع

 (راتع )٠١-



| 
 ءارلاناي#مءاثلاو ءاتلا لصف

١ 
[ 

ر (ر) كابمرسكمىأ يفي رسال زهواكسلحأو» سكاس
 بإب نم

 ظ راجنو هم بحاصك رحم ىحاتلا عمج و أر اح ىلاك إذ كو ىتكو رمصت

| 
 هورترتثيدحلا اقوكيرحتلاةررتلا (ر اولا راح وءاتلا سكي

 عمجو مل | حتفب تارع اهبعج وةركةدحاولا سنج مسأ ر ١
 سصاتلاو ةققملا ىف عمال سنخ | نالعاونالا هندإ رب

 ظ رمثلا مهطماضيأ ارماتلاو نبلورمتوذىأ نبالو مماثل اجلا

 رغا رثكلا ر كىلاوه محم ىرعغ لاو هع

 ذي ىذلارو لا (ن) ارم .ةرئارو

 ةران كلذ لعف 0 الا د قبر شعار رونا( ونإ) ضر .الاودو

 راثدعب | راتيامقا ولاتامروبنعك ريو تار اراتعمجاو ود رم داعب ة يم ىأ ة ران دعب

 لاقي لحذلا ةرمحاكةرؤألاو سلفلاك رأثلا (ران) ةيءانل لصف #ءاطا ف ذحب

 5: رباثلا(بب) : : ةرفص لزوباضيأ وأو عمق بابو اتق ىأليتقلابو لدتقلار أت

 (رحم) اضيأ نارسخلاو كالطار وشلاوةكع لج ريشوهملءةظاوملارمالا ىلع

 | ىأ 0 52 ىفو ءانلاب هلومتت ةماغلاورصعب ىنلك ل نم ريدشلا

 اضيأ وهو نانسالانممدقتام رغثلا (رغن) ذيبدلا ىفمريغ عمرا ريتا وطلختأل
 فب ةبادلا رقث ) رفث) ةماثلا ةرغشاو ناديا جدد ف : نمةفاغا عض 7

- 

 ع

 رغز هن زجح ىلا هيلجر ٠ سد هف رطدر مهب وسب رفثسأورف فلا كااملع دشاهرفثاو

 اثم رت راغلاعمجو لامجو لبكر امترفلا عجوتارغلاورْثلاةدحاوةرْقلا



 ١0 00 ميس ىلا ءانلا لصف :

 فن رمثملا لاملا اضيأ رْكلاو قانعأو قدعكر امنأ مثلا عيبوبتك وبانك
 .رمث ماطر جلا ركولاوم مالا عاونأ هرسُف و رك هل ناكوورمعوب ار قو لقثيو

 رو هلام ركل جرلا ركاو رمتاذءاركةرحشودرُك كردأ اذار ماث رحشو

 لاقهباب و عطسرايغلا راث (روث) اهفارطأدقع طامسلار كوه رك اريههلامهللا

 نأ رااولو هرهشا وهيا وثئكرمُملا نالف رون ودريغدراثاو اضيأ اناروثو

 نارثؤةرثوةبنعكةروث عم جاوةروثقنالاورقبلان مر وثلاو هماع نعثكاضيأ
 نارتلا ىف روك كملاراغلاهف وةككب لبجرو وثوةينعك اضيأةريثو نارجوةريك

 ريعنييامم رح ثء دنا لصأ ةدسعو |لاق روث ىلا ريعنييام مرح كي دخلا و

 لمعج هن اك حاف ىنعمي ىلا هريغلاقوروث هل لات, لمج ةن.دملاب سبل هنالدح ا ىلا

 (ر ا)ةمدحلا لصف 4 ءامسلا ف جرب روثلا 6 رحتلا ىفةكمىلا ةفاضم ةن دما

 هلا دسج الب مهضعب ًارقوحاص ىآارا جراج روثلار .اجلاقيراوحلاكرا 28

 وأ رقف نم لجرلا ىنغتن ارب |(ريج) ءاعدلاب عرضت هللا ىلار اح ومجاب راو ٌوج

 ردجاو لخد يابو ريغ ىأ فني مظملاعجو رست يب ورسكَ همظع ملصت

 هه ك ًارمالاىلع ىلعدريج أ ومرقافم دس ىأر يتجاف انالف هللا بجو ريجتا لثم مظعلا

 ندعملا ثيدخلا ىفو ارابج همد هذلاقب ردطارابغلا نزوي راسل اوهيلع

 حتفلاب رابجلاو هرجاتسم هبذخ ورمل كلهف هيف لمعي نم ىلع راها اذا ىأرابج
 ةروسكملام اظعلار بي ىذلا ريكملاز زو: ربجلاو هسضغلا لعل تشب ىذلا اددشم

 حتفب ةيرجلاو داوم مالكوه ديبعوب ألاقردقلا دض راو ركست لجرلار جو
 تنرو ةروبجو تورهجو ةّوريجو اضيأ ةيرجج هنف لاقيوةيردقلا دضءانلا



 ءارلاباب * ما لصف ١ مب

 ةريبكلاو رسكلاب ةرابخاو ريجتلا هيلا تيكسلاكيبل اورك ىأةجورف ْ
 هبفو لبا ىلا نين اررجوهلادقيمسا ليئربج و ماظعلااهبر جن تلا نا ديعلا

 ليرجو لعرج نزوب لئرجو زم الو ممم ليعرج نزوب ليث رج تاغل

 ةبدك ةرحج رعبا عج (رب أ ل ملا حتفب نيربجو ملا مكي

 نارحجلا مرح ة ةأرملا تضاح ا ف ورحش اذ ارحملاوراحجأو
 ردخلا 2 رأ 08 | عمجو 00 رادخاو سلفلاك ردا (ردج)

 امهحتفب ىردخلاو لادلأ دلا حتفو ميلا مقل ىردخجلاوزانطب و نط.؟ناردج

 ىااذكب ريدج وهو ردحم وهف هلعاف مسام ىلع ىصلار دج هنم لوقت ناتغل

 هنم سردام ىلع اةلاىمأباتكلار دنجوا ذك لمفبنأ راج ومو قيل

 رذؤجلا (رذاج) ابر هم هنظأو بهذام دعب هيشوداعأ اذ ابوثلا| !!ذكونس

 ردج (ردج) رد اج عملا و هيشحولا ةرقبلادلواهمضولاذل سر و

 نا ثيدحلا ىفو ورمع ىنأ نعاهرستكب و ىنمصالا نعم. ا حتفب هاصا"ىشلك

 رج عمجاو فزخلا نم ةرجلا (ررج) لاجرلا بولقرذج ىفتل زتةنامالا
 دربأب نم هريغو لما رجو كمسلا نمب رضى دلانزو ىراورارجو

 ىنج ىأ ةريرج مهاعر جورج لا راك ال كاذب تيسءالاو قلاةرجاو
 ةيضار ةشيع لثمةلوعفم ىنعم ةلعافاهنم زاب رح ىلا لبالا ةراخخل ا وةي انج مهيلع

 ةقدصلا نال ءوقلا يئاكر ىهو ةراخلا لبالا ىف ةقد سالم دحلا ىوقفادءامو

 1 رج له ردك, اع كلذ ناكل وقن ”وعابتا راحراحو لماوعلانودماوسلاىف

 ىأ هرتجاو كارح لقتالو كلجأ نم ىأ كارج نم اذك تلعفوموبلاهىلا



 ١ 4 ءارلا باب *« ميا لصف
 (رزج) 5 ملا رجم اورتحت شرك يذلكوةرلانمريعملارتجا ودرج

 نيتمضب رزحلا عمجاو ثنو وىثنالاو رك ذلا ىلع عقب لبالا نمر وزجلا

 اذا ىازلا حتفب ارزج مم وكر لاقي هلك ات ىذلاو لامدسللا نيتحتفب عابسلارزجو

 رزلاع ارفلالاقوةرزجةدحاولالك ونيل |ةمورالا ذهاب أرز اوهولتق

 نع اهعاطقنال كاذب تيمسر حبلا ربا زجةدحاوةريزجلاو هيف ةغل م 5 ل

 هررزح آو تدار يعول 000

 ىوعلا قفقأ ىلا فوعفالا 5 قةدمضو |لاقق تردلا

 اذا روزحلا رزجو ةوامسلا عطقنم ىلا نير لم رنيبامضرعلاىفولوطلا
 قو اهرزج مضوم ل ل

 ةوارمضك ةوارض امل نافرزالاهذهو 5 ايادنعةللاىضررمع نعش دحلا

 (تلق) سانلاعمج دنعرحتامتارو زجل انالموقلا ىدن ىنعي ىمصالالاقرْلا
 لبالا مب ظنواهم وحل عييبل لب الا اهمف رحى لا عضا وما رزاجايدارأ ىرهزالا لاق

 مهام اعاوةرزحموةرزحةدحاولارز+خلاورزملا اا

 لاملا داسفأ ُْق را ةذاقك هذا هنأ اوابلك ١ اون امحءالأاءأ رش ىلعةنموأدملا نع

 0 ودلال تل اللا ىو كا ألا

 رعي ىلا روسملا دح اواهحتفو مل ارسل كيرستلا (رسج) فاخ ىلاءاملا

 روسجلاو اضيأ رساجحو حتفلابةراسج مضلابرسجي ',دقأ | دك ىلعرسجوابيلع

 ةلقاذلا عجري الو هناكمىف ا (رشج) مادقملاحتفلاب

 نزوب ىابةرشح ليخورصن هبابو و رئالوىرلا ى اا هجر خأ هباو درشجو



 أر لأب أ اب« لصت / 8+

 ثالث ضو كسانلا تاردح ةدحاو 8 1 1

 صحاح | ةدحاو مل رسكب ةرمجاو ةاصخلا ةرمجلاو راتب نيمريتارمح

 مضلابورمحلا هيف لعجي ىذلا“ىثنلا مسا رسكل ابفاهمضو مما رسكب مجمل اذكو
 ارم رانلات رج لاقبر مجال ئه ىذلاهباوصناك (تلق) رمخلاهلىهىذلا

 اهراج عطق أريمجي ةلخنلا رمحو لنا حشد دشتلاو مغلاب راها وميلا مشب

 قو هلسري لو هافق قددقعو هعمج اضلا هرعش رمحو را اىراضي ارمحو

 راجح الاب ءاحتتسالا راجتسالاوقاحلا مياعرمجن او دبلملاو رفاضلا ث 6 ,دجلا

 هل أرتلاهملع أوعق مح | ىأةرومح هربق أور ,ممتح ةحداط نب ىس د وم لن دح (ريمج)

 لو#:لاقهبابو دصقلانعليملاروخلا (روج) مهلجسانلاروهمحوهونيطتالو

 راخلاو ثنؤلو ركذي دأب مسا روجو حل !يفهيلعراحو قيرطلا نعراد

 حصفأ رسكلاو اهمذو ميلا .رسكب اراوجو ةرواحم هروا> لوقترواجملا

 هتراح لجرلاةأر ماو دج ىف فاكشعءالاةرواغاوىنعماوروتجاواورواجتو
 ةرهجهار(رمج) ذقن أب اذعلا نم للا هراجأ و هنههراح اف نالف نمهراجتساو

 فشكت اامع ىأ روج للا ىرن تح ىلاعتهلوق ىف شفخ الا لاقوة ربج هلكو

 هنود هب خد لوقلا روجو سمح مشل فرس ةىداروجلا وهني, واشنإبام

 داره وح ةدحاولا 0000 1 و «نالعأم 5 <لا
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 ١ ءارلا باب #* ءاْلا لصق

 ربا (ربح) (ءاخلا لصفإلم اةحاهانعموبرءالنيكءارلارسكبريج(نيجر)

 جرخم ثيدحلا ىفو رثالا اضي اربط اورسكلا,ةربحلاهعذوموهب بتك, ىذلا

 ىمصالا لاقو هتئرهو هنول ىأءارفلالاقهربسوهريح سى هذدقرانلا نم لجر

 ا ب امهريغو رعشلاو زب بيع و يعتلا 1 نقاتل وول توق

 هنمو حتفلاب انا ع و هور |هربجورورس !اوهورويلاحتفلا

 يصاو لوم ركبو نوم لورمسا ى ا زوريحن ةذور ىف م ىلاعت هلوق

 لاعف أ ىلع عمج هنال حصق ار كلاودوييل ارابحادحاوحتفلاو رسكلاب

 ىبمصالا لاقو حتفلاب ود ديبعو 0007 كلابوهءار ةلالاقو لوعف نود

 ىذلا رخل ىلاب وسنم رسكلاب ربخلا بعكو حشقلا :٠ اردت ل وها فوق اذ

 برأ نيج عطا ونا درب ةبنعلاك ةربخلا وتتك سام هنالدءنتك

 راجل كلا قوواوح اننى اقع رجلا (رجح) ءابلاحتفب تاربحو

 ةضفلاو بهذلا نارجيلاو رداث ودوةراكذورك ذوآةلاجو لم ةراجحو

 ردكب ناسنالا رجحو عطقهباب وهلام ف فرصتلان ءهعنم ةءلع ىذاقلا رححو

 مأر ط١ ايدتفو ايمو ام رح < رجطاو رولا دحاو ايحتفو ءاحلا

 موي نوكرشملا لويو رج>ثرحو ىللاعهل وق نيس ”ئرقو حصف أر سكلاو
 نا نونظي امرحامارحىااروجح ارجحباذعلاةئالماوار اذاةمايقلا

 ةرجأحاو مارا رهشلاىف هنوفاخينملايندلارادلا فو لوةباوناك اممهعفتي كلذ
 رجح عمج اواهذختا ىاةرجح رجتح !لوةترادلاةرجح هنمولبالا ةريظح

 كلذ ىف لهملاعتهللا لاق لقعلا رج او م امذب تارجحو فر غوةف رغك



 ءارلا باب# ءالا لصف «١

 تنللاب را أدملا مطخلاها اءاوحاموهو ةبمكسلا رجحاض؛أ رجب او رجح ىذل مسق 5

 هل وق تودرتلا دا 0 اعل 'ةيحادوع لزا دماضل .ًرجحلاولامقلا باج

 مضلإ هوجنحلاو - الةرجنحلاو باقتنلا ا نيود نب ع نزوبنم

 اهردحأ لاقي الو رصل 5 لفسا ىلا ايطار دسك لا

 عضوملاو ل طا مالا رادحتالاو رصلن ةيأنو عرسأ هناذأ قو هي عأ رثكقردحو

 دقو درحتلا رذحلاو رذخلا (رذدح) لزتت عمدلا ردح ولادلا حتفب ر دحنم

 عّمجاو ررحشم طقشم ىاابمضولاذلارسن < رد> لجرو :برطهءانودردح

 ةرذاحلا رسكلايراذحلاو فيوختلار يدحتلاوءارلاح تش يرادح و نوردح

 ىعمومضلاب اضيا نوردحو نوردح ونورذاحعب 2 اأو ىلاعت 4 وق ”ىرشو
 هنآاعا ١ ىلا رفادح (رفذح) نوفئاخنوزدح فى :ءمونوهأتمنورذاح

 دايو لا دع لا ريمكس ران ذم دحارلا هيحاواو

 نوضرأ د م ثونلاو اولا هوعج اضيأ نورحو تارملاو ردكلا
 دض ر أ او ىثطعك ى رح قنالا وناشطعلان ارا وةرحأ عمن اك نورحأو
 لوقا رارحاو ىراهتلا رك ذ ر>قاسوةنجولا نمادبامهجولا رحوديعلا
 ةمالا دضةرخلاوةرح ةقانلاقبةعركلاة رحل او وبطمريغ لك ؤيام حتفلاب

: : 8 : 1 | 8 
 دحاودريرخاو وارح عما واهيف نيطال ةر>ةلمروهئ لمرالرح نيطو



 ١ نع ءارلا باب *# ءاا لصف

 ةراحلا عيرلا حتفلاب رورحلاونيلب مبطي قيقداضي (ىهوبايثلا نمريرحلا

 راهلاب نوكي دقو ليللاب رورْلا ةديبع وبا لاق راهناا!مومسلاك ليللاب ىو
 قتع ىأ حتفلاب ارارح رحيدبعلار حو ليل نوكي دقو راهنلاب مومسلاو
 ةرح رحن لجرلا رحو لصالا هب رح نم مضلاب ةيرحرحي لجرلا رحو

 . عراضملا ىف اهحتفو ىضاملا ىف نيعلا ركب ةنالثلا هذه شطع حتفلاب

 مضلإب رحب حتفلاب موبي تررح لوقتتافل ثالث هيفف راهلا رحامأو

 ارح حتفلاب رح ' رسكلاب تررحو ارحرسكبل ارحب تفلاتررحوارح

 رح لجحرءارفل|لاقهيفةغلر اهلارحاو راك ناردصمةرورحلاوةرارحلاو

 ةئقرلا ريرحنو هعوشن هريغوباتكلارير#واهمضوءاخلاحتفبةرورحلا نيب

 ريدقتلارزحلا (رزح) دجسملاةمدخودهللاةءاطلهدرفتنأداولاريرحتواهقتع
 هرابخ لام اةر زحورزاح وهف رصن واب رمضبل نم”ىثلارزحلوقت ص راو

 تارزد> عمجاو ىدنعام ريخ ىأ ىسفنةرزح اده لاقي ةرضح نزو»

 ةقدصلا ف نع اش سانلا سفن |تارزح نماوذخ انالْثم . دا ىفوءازلاحتفب

 هفشك هعارذ نع 45 ردح (رسح) زوك لبق رهش مسأ 4 ةمورلاناريزحو

 هريغغ هرسحو ايعأ ريعبلا رسحو فاشكت الا راس ىالاو برضهنابو

 الو هلوقو اروسحم امولم ىلاعت هلوق هنمو تلق * ا.عأاضأ ردحتساو
 كلذ هبش | امو يدملوط نمهرظن عطقت :اولك هرصبر دحونورصتسإ
 تئافلا ؛ىشلا عه ولتلادش اةرسملاو ساج هبابواضي ا روسحوريس> وهف
 دريع ترتاح و ير هسحح ويف أضن اةرصحو برع بأب نم ء ي.ا|ىلع رسح لوقت



 ءارلا باب # ءاذلا لصف ١٠6

 قو ىذّؤم ىأ رسكم نزو» ردح لجرو فئياتلا اذن ارسحتلاو أريسحت

 اهديدشتو نيسلا ردكب رسحم نطل وزو رقح ي انور هباحص | ثيدحلا

 .بأود راغد هو تارشأاةدحاو نيتحتش ةرشحخلا (رشح) ىنكعضوم

 ص لاقو رشح امويهنمو رصن وبرضوباب و مبعمج سانلا رشح و ضرالا

 كب رشحلاو اهنوم اهرشح ترشح شوحولا أذأو ىلاعتهلوق ىف
 - ةيعلاةماللا وةالصلا هيلع ىبنلاع مسأ نم مسا رشاخاو رشا عضوم

 رشاخاو رفكل || ىنهللا وحبي ىجاملاو دمح أو دمت ان !ءامس اة ىلمالسلاو

 .ةيأاب و هب طاح 0 هناع قيض هبرصح (رصخ) ىقاعلاو ى دق ىلع سانلا رشح

 هللا لاق ىسحلا اضي آ ريمحلاو ةيرابلاريصحلاوليخسلا قضلا ريصخلاو ر صل

 .قيض اًضي أ وهو ؟ ىلا رصخلاو اريصح _:ريرفاكلل مهج اناعجو ىلاعت

 ترصح ىلاءأ هلوذ امأو بر طامبأبو قاض ىادهردص رصح لاقي ردصلا

 .هيوبيسهزو1#و الا-ىضاملان وكن أن ويفوكلاو شفخالازاجاف مثرودص
 "ىث نم عئتما نم لكو مهما عءاعدلا ةبج ىلع مثرودص ترصح لعجو دق عمالا

 .هلها نع رصحو ةءارقلاف رصح لبق ادطو هنعر صحا دمتؤ هأع رد

 .تيكسلا نبالاق نطبلالاقتعا مخل رصخلاو ءاسن || ىتأبالىذلا روصخاو
 .ناف ىلاعت هللا لاق اهديرب ةجاح ٠ نموأ رفسلا نمد ءدم ىأ ضرملادرصحا

 رصن هبابوهباوطاح أو هيلعا وةيض ىأهنو رصحيودعلادرصح دقو لاق ترصحا
 روصخح ويف لج رلاترصح شفخالالاقو اراصح وة صاخحاضن اهورصاحو

 هرصح ورمعوت |لاقوهسفن رصحن هاعج ىأ هضم وأ هلوندرصح أو هتسح ىأ



 ١ هه ءارلا ناب # ءالا لصف

 نالف ةرضضحدلكو هؤانفوهبرق لجرلاةرضح (رضح)هسح هرصحأ وءوشلا

 لعتلا ردذاو ودبلا فالخ نتحتفب رضملاو ةضيفيشع ىأ زذلف سو

 ةيدالاو قردااو ىرقلاو وذل سوتسالا دفة فاسو دال ادي يفاكلاو

 ىرضح نالفو ةيداملا لها نمنالف وةرضاخلا لاعلان نالفلاقباهدض

 ةماقالا سسكلاب ةراضحخل اوهب م قم ىأ اذك عن طوعرضاح زالفو ىودبنالفو

 .لخدهباو ةسغلادذر د وحتفلاب وه يسسالا لاق وديز ىف نع رضا

 مهلكو لاق ةأسم|ىضاقلا ريضح لاقي هيفةغل رشكلاب ريضحءارفلا ىكحو

 لعش لعفبا نمةغللا هده لعج ناوي دلاقوتأق * مغلا رضح نواوش

 هيو هلعاوأو ةف الاررشك ىأ كءانأ طغف روذح و رضتح ئللال اشو

 ىنييصتنأ ىأ نورضح نأ ب ركبذوعاو ىلاعتهلوقو ةروذح فنكلاو

 ردصم لسدالا ف وهو تلورضاح ىأ روذحموقو ءوس نيطايشلا

 مسالات ذب تنشناف ادحاوالعح نامساامه واضل ةايفوملا جاك وميربتسو

 كرر طم عاجل نرسم داتا عا تالا ترق حتفلا رعدوالا
 اريج ب د توورشسا ديهفاق ناكا كا لونا كندا تتقذاو
 يريوحملا ةيسنلاو سرع رو نو امان قيل وتلا ذك وا وم عيطة كو

 هبابو مرح ىأروظحموهف هرظحو ةحابالادضوهو رجلا رظحلا (رظح)
 رظتحلاو حرلاو دربلا اقتل رجش نم لبالل لمعت ةريظحلا وراظخحلاو رصن
 هحتف نمو لعافلاهلعج» رسكَن ف رظتحما يشبك“ ىرقواهلمعي ىذلا رسكلاب

 ملا ةرفخلاواهر فتحا وب رضباب نم ضرالا رفح (رفح) هبل وعفملاهاعج



 ءارلأ ساب # ءاخلأ لصف 00 ١ هك

 (رقح) انسعأ لوأىفىاأةرف ةالاىف نودودرمانئاىلاعت هل وقو رقة ةدحاأو

 أذكو هرغصتسا برض بابن مهريغهرقحو ف رظهبابو لل ذا ارمغصلا ريقخلا

 راكتحا (ركح) راغصل اتارى اوهرغصارم#هرقحو هرقحتسا وهرقتحا

 ءىشثلا رحادقورجحالاز ولةرش ا(رمح | ءالاخلا هب صن رد ةسحو ةعمج م اعطلا

 رمح تلق ةرملابغوبصلاتدرأناف صاح الا ملا ورح أ لجو قمبر احاو

 هيف لخدةرماحالاتلقاذ ذاف رمح اومحالان ارمح الا لاجرلا كله اورج عمجاو

 ىانلا عيا هانءمو ضسأاولاالورمحأو مهندوسأ لك قا لاش وقولحلا

 سانلار محا اذا انك ثيدحلاهنموةدشلا_فصوب رحات ومو همجي و مهب ع

 نتمضب رمحو لفقك ر وريم عّمجأو ريعلا راما أو ةديدش ءارمح ةنسو

 ةراماو شدو هلأ راح رومحلاوةرامحناتاللا ولاتاعروةرمحاواض[تارمحو.

 لاق هيايو عجرراح(روح) لاغبولامح لثمرامحدحاولار فسلاىفرْيمخا باح

 ىشغل رمح دواج نيتحتش رو> ود ساكو أ كلاه وه عب راراحنالفولخدو 1

 هادس ىقنعلا ضاسةدشاضب ارولاواضبا |نيتحتش ةر وح ةدحاولال السلا اب

 ىمصالا لاقاراروحاهنيعتروحا|لاقير وا ةنيءا روح ةأر مأو اهداوس

 . نيعا لثمابلك نععلا دوس ناروخلاورمعوا أ لاقونيعلا فر وحلا ام ىردأم |

 ءابظلباهيبشت نيعلار وح ءاسنلل ليقامت اور وح مدا ىنب فسبل و لاق ر قبلا وءايظلا

 نويراوحلا مالسلا هيلع ىسعبا ال ليقهنمواهضيستبا.ثلار يوحنورقبلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلعىبنلا لاق رصانلا ىراوحلا ل يقونيراصقاوناك مهنال

 واولاديدشتو مهلا, ىرا وح او قتما نم ىراوحو قمعنبا ماوعلا نبريبزلا



 ١ هأ/ ءارلاب أب ءانا لصف

 ىأ روحاف هروحو يراوح قيقدا ذهو ضرب ىأماعطلا نمر وحامروصقم

 نع لصف اذاف لصف ي>اراوح لا زي الوةقانل دلو مضلابراوححلاو ضيباقهضيب

 حتفلاب ناروحواضي اناروحونا ريح ريثكلاوةر وح |ةثالثو ليصف ويف همأ

 راح (ريح) بواجتلا رواحتلاوةبواحن اةرواحن اوماشلا»عذومواولان وكسو

 ىرايح موقو ناريح وهف هرماىقريحاميفءابلا نوكسب اريحو ةريح راحي

 برب ةندمرسكلاب ةرياو *ىثلهمح ملاذارناب راح لج روريحتفهريحو

 هربخو اذكبهريخاورابخالا دحاو ربخلا(ربخ) ة4ءاخلا لصفإلم ةفوكلا
 دخردصملا نزونربلاو ريختلا اذكو ريخلا نع لالا راشتسالاو_ىنعع

 -الاو رصن هباوهماع مالا ربخ وة! رملادخوهوعانلا مذ ة را ادك ورطلا

 ىهو ةرباخلا هنمو راكالا رسخلاو ماعلا ريبخخاو”ىشل اعلا وهو مضل ابريل

 ريش | اكس نصا وتاسلاريمخلا وضرالا نم جر خيام ضعبب ةعرازملا

 رسكلاباضب |ةريخورصن هءايوهريتخ ا وهالب اذاهريخ .وهلكان وتابنلا عطقن ىا

 ديربق مهل ةتربخا سانلاتدج و ءادردلا ىف !لوقامأو ريكا ريش |قدص لاقب

 ريخل اهانعمو مالا ظفل ىلعمالكلا جرخاف مهعيلق مهتربخ اذا كن كلذي

 (رخ سدس ذهبايوردغلارتخلا(رتخ >)ز أاححلاب عضوم ربيخو

 مضلاب رثخ ءارفلا لاق 00 مضل بريح تفل امنبللا ركن و قرا دقو وتلا

 ةيراجو رتسلا ردخلا (ردخ) رسكسلاب رتخ ىتامكلاعمسولاقةليلق هيف ةغل
 تود ريرخلا (ررخ) برط هباولجرلاىفردخلاوردحخلاتمزلاذاةردخم

 ردكلاب رخي ادجاس هللرخوةرارخ نيعوارير خرسكلابرخرخدقوءاملا
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 ءارلاس اي  ءاخلا لصف ١

 رخرخومونلادنعرخلاقيقدتخلاومانلاتوطةرخرخاوطغس ىأارورخ
 رزايخ عملاو ةانقلا قورع وهو رحش ءازلا مضي نارزيا (رزخ) ىنعم ١

 اضيأ انا رسخو ضلاارسخرسكسلا! عيب افرسخ (رسخ) ناكسلا ا رزخاو

 بفن ل اه لق ىلاعت هل وق وهلم هريس أون رض هباودصقت 'ىثلارسخو

 ريسختتلاو ريك ألا لثم رسخالامثدحاو شفخالا لاق الامعأ نيرسخالاب
 كالطاو لالضلاةنالثلا ىف ءاخلا حتفب ىرسيمل اوةراس ظاورا_.ظاوكالهالا

 ةلك اشلا ةرصاخلاو قيقد ىأرصخ يفكر ناسنالا طسو رص#لا (رصخ)
 نو رصخ وهفارط !ىدربلاهملآ اذالجرلا رصخ دقودريلا نيتحتذب رصخلاو
 سكي رصنخلا وب رط لكل ا!بابوداصلا رسكب د راب رصخ ءاموهدربدتشا
 3 طوسلاك ممل رسكب ةرصخلاورصادخللا عملو ىرغصلا عبصال اداصلاو
 ىشثملا قهدس ذخأ هرصاخو اهوحنو اصع نم كمافهديبنا افنالارصتخا

 نولةرضخلا(رضخ)هزاحامالكلاراصتخاو ه رقأكولس ق.رطلاراصتخاو
 امبرو اريضخ هريغ هريغخورضوضخاوارارضخا ؟ىقلار. + اورضخالا
 ىلا نابرضب امهم الن اوارضخ اولاق ناتماه دم ى اعد هلوقو رغخأد وسالا|ومس

 ةرضخلاو أهرحجش ةزكلاداوس قارعلا ىرقتيمسوىرلاةدشنمداوسلا

 : ناولأ ىقةرضحخلاو رضخأ سر ف لاق همه دايطلا اك ةرغلملاولبالا |ناولأ ىف
 ةأرملا ىنعب نمدلا ءارمضضخو م اياش , دل |ىفوءاسلاءا رضا وةروسلاس انلا

 أ سعات نورك الارضا ناك ناو ةنمدلا ىف تدنام نالءوسلاتدنم ىفءاد دكا

 ضو ابحالصودس نأ ليقرافلاعيب ةرضاخلا و ةرضخ ةولحا ىدلالاقبو 1



 ١ 8 ءارلأ باند ءاللا لصف

 5 نطواههابشأو لوقبلاوباطرلا عي هيف لخ ديوهنعىبم دق ودعل رمضخ

 ا رد وعلا كر اق 0 000 |باطرلا خيب ميصحلا

 را أرده د اريضضمارضخ همدسهذ لاش ورضخ الا هبدب ري شفة الا لاق

 او يسم ل
 ضفأ وهو فاك نزوب رمد 2

 2702 ا م ا

 وذ ديدشتلاب راطخ حمرو زها انارطخ رسكلاب رطخي حمرلا رطخو

 تع لان ر طخ ل 0 حمرلانارطخلبقو 0

 نيب 0 وا

 هراحا ىالجرلارفخ لوقت جا ريفا (رفخ) هلابب هللا هرطخا و لخ دباب

 اريفخ كوم ثعل ا 59 ردعو هدرع ضش هرفخ ا واريفخنوكنأ

 مضلاب اراد اكو كنرفخ فاو لاه ةمدلأ ضو مضلابةرةخلامسالاو

 ءافلارسكت ةرفخ ةيراجو برطهءابوءاملاةدش نيتحتفب رفذلاو رييكلاو

 لاق فرص ةرمحلاشرومعورعوةركلثمرو#وروةرمح ه ةرمختمو

 اهحنر ريغت اهرامخاو ترمتخاف تكرتاهمالا رمح را تيمسىلا الانبا
 ةيقب راماو رمخلل برشلا متادلا ريم او لقعلاا م صماخل كاذب تيمس لبقو



 ءارلار رد ءاخنا| لصف ٠" ١

 هنانو ريش أ همق عج ىأنيجملار خلونا ناجعلا ىف ل اعجام ه ه ريثحأو ريمحأو

 هرمتتعسس 0 ع رمختلاو رصن و برش

 اراوخ > روخي روثلا راخ (وخ] رك 3 بخ ) ييلعكالمتو ٌ

 -لجرلاو رحلا رة وراوخ هلادج الخ مثجرخ ق ىاعت وق هنموحاص

 دض ريخلا (ريخ خر وطن زوبر وخل اوديدشتلابر اةوخ لج وار وخر و

 نا ىلاعت هلوق وكلإهللاراخور ءاختتأف لجريتر تش هنمل وقل عاب هب ابورم هنأ

 "رد مسالا اضي أ وهورارشالا فالخرسكتلاب رابخلاوالامىأ اريخكرت
 نيهو نيه لثم 01 لجرو ىنرعل سل وءائتلااض , اوهورايتخالا

 ىمو ةريخ عمح تارب الا هكنلوأ ىل أعت هللا لاق ةريخو ةريخة أما!ذكو

 لبشف هب امصو امل شفخ الا لا ةناسح تأريخ نويف لاقو * .ثلك نم ةاضافلا

 نأف لعفأ هب أودي رب مل حو ثن ومللء ءاملا أدق |ولخد اق تافصلا هش . هيش أ ريخزنالف

 الو ىنشبالو ريخ !الو ةريخ لت ةورسانل ريخ ةب الف تلق ليضفتلا نعم تدر

 دلي كاس "أ ىب ىرخ ىعانلا ركب الأ #* يعاشلال وق وقام أو لعف | ىنعم دب ال عمجم

 رشلاو نيهو لاهو تموت بم لثم هففشت ديد شتلاب ىر هخدأر اهب الهاتاع اف

 سماال | اأده ىكالهللاراخ كالوق . ند سالأ ََت رياانزوب ةريخ - -ًاومر ا رسكلاب

 هريح دم لاشي ىلاعت هللا راتخاك كلوق نممسالاةبنعلانزو ةرياوراتخاىا

 ' ريختلا اذكو ءافطصالا رايتخالاو نيكستلاب اضيأهللا ةريخو هقلخ مهلا



 ١ ءارلا باب # لادلا لصف

 كا رب هللا رختسا لاقب ةريخا ب اط ةراختسالاو ريغ ريخرات# ريغصتو

 ربدلاوربدلا(ريد) 6 لادلا لصف رايخلاهيلاض وف ىأنيئيشلان ب هريخو

 ديري ال لاق ةعاجلل هلعجر بدلا زولونو ىلاعت هللا لاق رهظلا الةثمواففخم

 لاتقلا ىف ةعزطانيتحتفب ةريدلاو لبقلادذ اضيأربدلاو ربدلاو يفرط مهلا

 خف ىدلاوهو ىربطلازن زو ىربدلاى ارلارشلاّشو رايدالان م مسأ ىه صو

 .رخعا فا (/نيح وبدأ ةالدلاىلصيال نالقلاق ةجاح |توفينءاريخأ

 موعم ىلا نمرخآ ىأ مثربادهللاعطقو ىرفنزواايربدنولوةب نو ”دحلاواهمقو

 كردص ىلاهب تامقاام للدقلاو لتقلا دنع كر دص نعهي تنعم او ريبدلاو

 ةالاغلا قا ةداقو كالطاحتفلاب رابدلاو ريد نمالسق فرءيامزالف لاقب

 راهنلاربدو اصلا لباقت قلاعر !اروبدلاو تقولا ىهذامدعب ىأ رسكل ارا رايد

 ”ىرفو راهنلا عت ىأ اغا ًاذاللللا و ىلاعت هللا ل لانهم ربداو لخدهبابو بهذ

 قاواخدموقلاربدآو ا رولدتم اوحنمرلاتربدو هقول ولك را دوما

 لابةتسالا د ضرايدتسالاو هاداع هربادولامقالا 4-فرادالاو روبدلاعر

 رييدتلاو هيفركفتلا ربدتلاو هت قاعها لو ؤتامىلارظنلا مالا ىفريب دتلاو

 اوربادنال كيدحخلاىفو اوعطاةتاورادنو رب دم وهف ربد نع ةسلا ةفكافا

 نوفا عا هد وورانقلا و وف بايثلا نم ناكام لكر كنار اثدلا (رد)

 ةليلو مالظلارو<دلا(رجد) هارد ولخدهبابو سردءسرلارثدوراثدلا

 لاقي ئللاردلا ) ر رد) عضخ هبأ قددعل [ وددرطدرحد (ر 0 ةفاظمو وو

 ( راتخم - ) ١١



 ءارلا باب # لادلا لصف 1 ١

 هرددهللو هلمع ىأهردىلاعت هلل دما ف ااقيوهريخرثك الىأهردردالمذاا ىف

 فقالا ىردلا كوكلاو رردوتا ردو رد عما و ةؤاؤالاةردلاو لج ر نم

 ىرخس لثم ىردلاقيف لادلارسكتدقو هضايبل ردلاىلا سن ءوذملا

 نيللاةزكاضيأةردلاو اهب برضي قلارسكل ا,ةردلاو ىو ىو ىرخيسو

 أر ورد مضلابردي نيالا ع رضلاردورطلابردتراردم ءاممورردعمج اوهناليسو

 هيلجي سن ىأ هرددسل وباحسلار دن رلاواهنبل ردىأ ردمىهف ةقانلاتردأو

 رسدلادحاو رسكلايراسدلا (رسد)رجشلا ن هبرضلادلاحتفب رادردلاو

 تاذىلع ىلادتهللالاق ريماملاىه ليقو ةنيفسلااو ءأ اهبدشت طويخ ىهو
 .هللاىضر سابعن. لاق رصن هبابوعف دلارسدلاو انفخاضأ رسدو رسدو حاول

 عدلا( ىعد) هعف دي ىأ ارسدر>بلاهرسدي ءيثوهاك | ريتعلا قهنع ىلاعت

 ةعادىضوىعادووف لس وب رطهبابوقسفلا وثاح :ةلابةراعدلاو نيتحتفب

 اولتقتال ثردحخلاىفو مودايملا رثعدملاو مدطا لادلا حتفب  ةرئدلا ( زئعد)

 راصاذ | ىنعل هحيط حيطت وهمديع ىأ هريعدق سرافلا كردي هنا رس ةدالوأ

 قعطقال ثيدخلاهنمواسالتخا“ ىلا ذخ الا دلا حتفب ةىغدلا (ضد)الجر

 نك دالوأ نب ذتمالعثيدححلا ىفوعطق هبابو مف ةدلا_ مغ دلا اصأو ةرغدلا

 انتن ىأ هلارفد لاقي ةصاخ نكدلارفدلا(رفد) رودعم اد ةاط عفرتنأ وهو دلاب

 ةمالل لاقيو برطدهبابو ءافلاحتقب ردصملاو مساوهو رفدمأ ايندلل ليقدنمو

 كالطارامدلا (سمد) ةسا ركلارتقدلا( رتفد) ةئتنمةرفد ىأ ءأ رلارسكي رافداب

 نهثي دخل !ىفونذ ًاريغل لخد ىأ سدو نعم هيلع صدوا ريم دن هللا هيصدلا قب



 ١7 ءارلا بان # لاذلا ولادلا لصف

 ةث ؤمرادلا (رود) ماشلابدلب رمدتو لخدهيابورمددقف هناذئتساهف رط قدس

 باوثلا من ل لاقاكعضوملاو ىونم ا :ءم ىلع رك ذب نقد اراد معنلو ىلامتهلوقو

 ىنعملا ىلع سل تنسح ىفث يي أتلا 6 تلق لم ىنعملاىلع جدال اقل ربي نيكو
 ىلعوأ ءاكالاوهو قافترالاعذوم قفترلاديرأنا كئارالا ظفل لعل

 ريثكلاو هةكرتوزمطار ٌؤداةلقلاعمحو لزاما قفترملاب كورا اذ عاملا كفل

 دلو ضخ ناكل وو ودع ا ووو و لج اور ١ ناك

 وهو دح أ[ ىارايداماملاّيو ةلاطاىهو رمقلا]و>ةرئادلاأطيأةرادلاو

 هريغهرادأو 2 ا'نارودو واولان وكس ارود رودي رادو تردنم لاعيف

 هما قررا زرفلا و ةطاملا# ةوروا دلو اووي عع ؟ يقل ويقول و هيورؤكو
 قير قرف نادل نوعا وهو ااعنلا ىذا اول وجا نايا وقالو
 سلجخلا لشم ثيدحلا فو دنطاةيحان نم كدسماهملا لمحت ناك قوساوف
 : ديحاو ةراادلا ووكر نما قلم ظع قلة نا ىارادلا لكم دانعلا
 رايدآ هعمج ىراصالاريدو ءوسلاةرئادبيلعلاقي ةعزطااضيأ ىهو رئاودلا

 ديالا ىهدلا ل بقو روهد هعمج ونامزلا هدلا(ىهد)ريدلا ح اص ىتاريدلاو

 لزاودلان وفيضي اوناك مهمال هللا وهرهدلانافرهدلا اويستال ثيدحلا ىفو
 مضلابىرهدلاوىلاعتهللاوه كلذناف مكب كلذ لعافاوبستال مط ليقفكيلا
 ىفاوريغاميرمثو رهدلاىلابوسنمامهالك ب لعث لاق دحلملاحتفلابو نسملا

 (راذ) 6 لاذلا لصف 6 ةلهسلاضرالا ىلابوسنمللا ىلهساولاقاك سسنلا
 نرد فرقا اة زبك نيج وز ا نهادبتلا 3 كرفت | قرا دعا



 ءارلأ باب # لا الا لصف ٠
 | بيؤذى ال ىمصالادشن اور صنوب رضهءابوةءاتكلار يذلا (ربذ) نآرتحاو

 ىريمحا بتاكلا اهريذي ة * اودلا مقرك رايدلا تف ىع

 لاقو هتبتك هتربذوباتكلا تربز ةديبعوبألاق ىردهزالالاق (تلق)
 ةءارقلا عع رب ذلاو تاق * هن ارق هنربذوهتتك باتكلاترب ز يمصالا

 حتفلا,ر خذي ر خذدقو رئاخذلاةدحاوةريخذلا(رخذ) تيبلا ىف ةيسانم دشأ

 رذلا (ررذ) ةرخذاةدحاولا تدنرخذالاو هلثمدرخّداو مخلابارخذامهيف

 لجرلاةيرذورذو أنك و(١)ارذلجرلاىم -هنمو لغل ارغصأىوةرذعمج

 دربا,نم هقرفءاودلاو حلملاوب حلا رذوتايرذلاو ىرارذلا ماو هدلو

 ةرسأ نزوب ةرذأىععمجيو ةريرذلاىف ةغل حتفلاب رورذلاو ةريرذلاهنمو

 روع دم وهف رعذدقو ردعلان زوب رعذلا مسال اوعطقدبابو هعزفأهرعذ(رعذ)

 رفذدلان يب رفذآ كم لاب نتنوأ ب يطن هةيك ذر لك نيتحتفب رفذلا(رفذ)

 ءافلارسكي رفذ لج روناندلااض 1 رفدلاوءاقلا رسكب ةرفذةضوروبرطدهابو

 نارك ذوروك ةهعمجو ىثنالاد_ذركذلا (ركذ) عردبخو نانصةلىأ

 اوقرف سايقريغىلعريك اذم عشب اوفوعلارك ذلاو ةراجحورجك ةراكذو

 | دحاأو هل سل ىدلا ممجلا نموه شفخالا لاقو عمت فنيرك ذلانيب

 فويس يش ديبعول الاقوماموذ كة يورك ةفيسو ليال وديدابلاك

 هةدعحعي نم مهأ 7



 ١ 16 ءارلأ باي # ىازلا لصف

 فوطي ناك هنا ث يدخل ىفوامهدح ى 1 لجرلاةركذوفسلاة رك ةتهذ

 هنآ لاقف كلذ نع لكسف السغ نينم ةدحاولك نم لستغيو هئاسن ىلعةليل ىف

 دضةرك ذلاو ىركذلاوركذلاو ثدنأتلادض دك كتلوج قالا ذأ

 كا هلا مشي 1 وتد لفك يدا رق ع ع لوقتناسنلا

 أرك ايتن ةلاو صم ىلاعت هللا لاقءانثلاو تدصلا رك ذلاو ىععاهرسكو

 كذو 5 1 كفو اسافر دو نايسنلا عن هر ؟ دوف رشلاىذ

 ىكةمأدع داو عقلا ويعم داراوعلاو داس ع و

 ةجاحلاهبرك ذفةسئامةرك دتلاو مغداف ركتذ اهاصأ و نايسن دعب رك ذ

 برضةهبانو هردص قدسالا يرعب زلا(راز) ىازلا لصف +

 اضادسالا دا وا وب فرط نم ىرخ | ةنل هقول زوبفاك ركزو

 ل ىلا كالا رب زعم اودي دخلا نمةعطقلا مهلاةريزلا(ريز)ارؤزت

 اعطق ىأ نيد در هرمأ ا رمال ىلاعت هلل لاق ءابلا مضب اضياريزوديدحلا

 رصنو برضهبإبو ةباتكلا اضيا ريزلاو رصنهبابو راهتالاو رجزلاربزلاو

 أنت أو مهصعل آرقهنمو رودقوردقك رويز مج اوباتكلارسكل امربزلاو

 نملوعفمىنعع لوعف وهوباتكلا روزلاو مقل عضيملاكرب زملاواروزدواد

 ىهوربدلاىازلامغب روبنزلاومالسلاهيلعدوادباتكاضيًاروبزلاو ربز

 ديدخلا بوئلاواعياماز ومهم ءالاو ىازلا سك ريئكزلاوريبانزلا ع مج او ثن وت

 50 ىهلاوعنملارجزلا(رجز) هيفةغلءابلامضو زحل واعيام لثم

 ترجزلوقت نبكشلانم برضوهوةفاسلاضيارج زلاو جوزف رجدزاو



 ١ ءارلا باب * ىازلا لصف _

 ريحزلا (رحز) رصن ةثالثلابابو هقاسريعبلارجزوادكو اذك نوكينأ
 ترحز لاقيتدتب سفتتلا شي يح زلاو مل ؛راحزلا اذكونطبلاقالطتسا
 عفتراو ادجدتما ىداولا رخز ) رخذأ عطقوب رض هبابوةدالولا دنع ةأرملا

 حتفلا,رزلاو صيمتلار ا رزادح وربك ردا رز عش هيادخا ررحتبو

 هرروهررو كصيش كبلعر رز لاب" درهبابودرارزادش ”اسيمشوزردام

 ارارزأدل تلعجاذا صيمقلا تررزا اواهرسكو اههذو ىازلا حف هرزو

 ةلاقرعزلا (رعز) توصىأ رزرز دقورئاط دهدطا نزوب رزرزلاوررزف

 هل لعفالو قاحخلاةس ارش ءا رلادبدشتب ةراعزلاو رعزأ وبف برطهبابو رعشلا

 ةراعزهنفو رعز لجر لوقت ةماعلاو قا سلا روةصعلاكروزعزلاو

 مج ارتوزامجرتك رفاعز هعمحنارفعز' ا(رفعز)ةفورعمةركاضي اوورعزلاو

 راملاتوص لوأرفزلا (رفز) هبدغب بوث رفعزو حصا و ناح صمت و

 رفز, رفزدقو هج هجارخا قيبشلاو سفنلالاخدا ريفزلان ال هرخا قيبشلاو

 اميرو تعنالمساهنالءافلاحتفب تارفز عم او ةرفزلا مسالاوار يفز رسكلإ

 نطبرك زنو بارشلاقيقز مضلابةرك زلا (رك ز) ةرورضلل ىعاشلااهنكس
 وأتددمناف فلالافذحو رسصقلاودملاتاغل ثالثهفايركز و التما ى ملا

 ةعاملا | مضلابةسمز لا (ىسز) تفرص مل الات دح نأو فرصت+ترمصق

 برض باب نم لجرلاىمز دقو ريمازملا دحاو رامزااو تاءاجامزلاو
 ثندحاىفو ةراهز لاق الو:صازة أ رمال لاقو صازلاةالورامز وبفرصنو

 دربلاةدش ريرهمزلا(رهمز) ةينازلاىه ديبعوبأ لاق ةرامزلا سك نعىبمن



 ١ الا ا نونا و وفا نلا لوف
 دشن آو ىط ةغل فرمةلااضي] ريرهمزلا لعن لاقو (تلق)

 رهزامربربمزلاوابتعطق * ركشءادق اهمالظ ةلملو

 دوال اانوولاوءانعلا وناقد ؛ رهمزالو ى اعتهلوق مهضعب رم لهو

 روزلاو بذكلاروزلا (روز) ىراصتللرازلا (رز) رثالو سمش ىلا دعم 1

 لثم راوزوروزموقورءاز لج لان ورءازلااضيأ وهو ردصلا ىلع حتفلاب

 ءاروزلاوتارئازو حونومون لم روزو ارا رو وتو بو تسو ذاع
 ةكعرأو ر اويفرخ رقد عفا اذ اووزات وغلا وهز و اكن ويد ادق لف

 رع منقبك نعروازت ز *”ىرقوىعع هلك اروازن هنع روازتو اراريوزا

 ةدحاولا ةرأا ةروزلاوءازلامغب ةراوزو تتكو لاقبابنم هرازوروازت

 ةرايزلا نم لعتفارادزاواضءب مهضعل هل ير ا ريس

 ةرايزلا واااو يةموتو هدفا رو ؟يقلا ورز وهاك نويت ريوأللاو
 راطيبلاهبريزبام رمدكلابرايزلاو قيقدلا راتوالا نم ريزلاواضيأةرايزلاعضومو
 اههسح واهم راضغ نوكسااب اسدلاةرهز (مهز) اهن امدح نك ىأ ةءادلا

 كوع و ميئءاطا مستفب ره زلاو نيتحتفب ةره زلا كا ذكودر داك نلاةرهز 3

 5 ردقلاو هلم ؛وريشكا مزالا و أه ريغ 59000 عضذخ هبابو 0 رانلا

 ءارع د رااو هج ولا ا ريقن ما ا رمل ل راو نقلا دا صزالاو

 راهدزالاو هب برضي ىذلا دوعلا رسكلامهزملاوهرهزرهظتينلار هزأو
 يك دينا دفن دمي ةتح [ىأ اديفوهدز | يدلل قودي طاشتعالا وكلا
 ند 5 3 ىأ ريساف ثمب رم اذأ ناكياب كهقور ا هتك زدجلا اقر



 ءارلاباب # نيسلا لصف ١6

 هريظنو رثسم هسانق نال ساق ريغىلعر اسدنمتءئلاوءانالارعقىفبارشلا

 رسكلاب رابسملاو رصن هبابو هروغامر ظن حرجا ربس (ربس) رابج وهفهربجأ
 ةريسلاوهنريسدقف هتزر ما لكوهلةماضيأ رسكلاب رابسلاو حرجا هيربسيام
 رسكب ريسلاوت اربسلا فءوضولا غابسا ثيدحلا ىفوةدرابلاةادغلا نيسلاح تش
 (رتس) ةئيطا نسح المح ناكاذا ريسلاوريخلان حن الف لاقي ةعيطانيسلا

 عمجأو ةراتسلا اذكو ناكام انئكهيرتسام ةرتسلاوراتسأ ور وتس هعمح سلا

 ةرتسم ةيراحو ىطغت ىأرتتو وه رتتساف رصن هبابوداطغ“ى كلارتسو ىاتسلا

 روتسم لوالاف باح> ىلع ناجح ىأاروتسمااجح ىلا ءتهلوقو ةردخم ىأ
 ارقومهناذآ ىف ةوةنك أ أ ممواق ىلع ل ءجهنال باجحلا ةفاثك كلذ دارأ ىئانلاب
 لجرو اين 1 ىأات اممدعو ناك هنا ىلاعتهلوقك ل عاف ىنعميلوءفم وه لبقو

 ةمئرأ ددعلا ىف رسكلاب راتسالاو ةريتستو :ًأرملاو فيقع ىأ ريتسو روةسم

 رجسو ءامحأ رودتلا رجس(رجس) فصنولل قاثمةعبرأززواضب ًاراتسالاو

 هب رجسام حتفلاب روجسلاو رصن امهمابو روجسم ار حبلاو هموم المرهنلا
 (رحس) رجوسم بلكل اق بلكلا قدعفلعجت ةبشخروجاسلاوروتتلا

- 

 هعمجو حتافلاب ر بلااذكو دار . ]و درك راحسأ | عمجاو ةيرلا مضلابرحسلا

 رحسو رحس لام قلحلا فرح ناكل ارمي دقو سولف و لف كروحس
 كتليل رحسهبتدر ااذا|ا رحس هتيقل لوقت حيبصلا ليبق رحسلاو رهن و رهنك

 فئنرعتلا هيلع بلغ دقوةؤرعم وهوماللاو فل الأ 00

 لا الا ىلاعت هللا لاق هتفرصةركسنهبتدر !ناوءالوفن 1الوةفاضاريغ



 ١ ءارلأ باب #* نيسلا لصف

 هرحعسل و رحشسلا 3 | لوقت ىلعالارحسلام خلابة رحسلاو رحسب مهانبجي 0

 ل طال روش اورتعسلا لا 50 ودمت قفا رب ادا

 551 فلام لكو ةدخالا رجس )او هب رحستيام حافل ابر وحس اورحلا

 ماعلا رحاسلاو رسكلاب ارحسحتفلاب هرحس هرحس دقو رحسومفقدو

 اعا ىل اع هلوقو هانم أرحستهرحسوهللعاذا انك ةهنكات ادرج

 ( ركب ) لاقل لق وي ةلرو ١ رحنا قوش ا ركل لد يوكل ا نفقا

 ديز وبا كح وبه دمنزوب ار خسم و نيتمضإ |رخس وب رطباب نم هنم رخيس
 ”ىزهو هيو هنم كدعض هب وهنمر خس ش *« ْ: الا لاق ونءيتغالا د 2 أوهوهبر تعدل

 احرسك ونيسلا مضإ ىرتخس طاوةيرشعلانزوةبر فنا مسالاولاقب لك هبودنم

 المع هغاكار رحاج سل 5 رخسو أ ْن ردخسا عب مهضمب ذبل امته وقامهب ىرفو

 اك لحرو ليلدتلا | صل ١ ريخستلاو هرخست اك عا الأب 0

6 
3 

 ع

 0 رجش ردسلا (ردس) سانلا نم رخاسةزمهك ةرخسو هنمر خس
 اهرسكو لادلاحتفب تاردسولادلان وكس تاردسعمجلاوةردسةدحاولا |

 ىذلا اضي ا وهوريحتملا رداسلاو رصق ليؤورهمريدسلاولادلاحافب ردسو

 دعت فيلا ل7 1هنعلاعت ذا ىذرو لعل وق و مصاكىلامالو أل
 3 وباع ًاهعمجو ماكي ىذل رس 0 لا

 هعطقتام مضلا رسلاو اضيارك ذلاوهو عاملا ذو اعملو د ا ما دل

 ندا ا لقتالو كرس عطقبنأ لاق كلاذتف نع ل ون ىصل ا ةرس نهب اقل

 نيسلا حشفب ررسلاو رسلا هنم عطف ىلا عضوملا مامن اوعطقتالةرس



 ءارلاباب # نيسلا لصف ١١/٠

 ةرسلا عمجو ةرسأ هعمتو هررسو ىبصلا رس عطقلاقير سلا فةغلاهرس 1

 بيد ىفأ لوقاماودرهبابروهر رسم ءعطق ىصلا رسوتأرسو رورس

 ررسلا نييوزوجملانيبب * اكرلاو تفقوام ةيآ
 نم لامأ ةعب راىلعوهومالسلا هيل عءاردن الاديف رس ىدلا عذ واهب نعامأف

 ىخضر رمع نبالاق ةحود4يف تناك : ىنم نم نيهز الاب هنا ثب دا ضعب قوتكم

 ةمالا ةيرسلاو مر رس تعءطق_ىأ امن نوعيس اهم رس هنع ىىلاعت هللا

 ناسنالا نال ءافخالا و ًاءاملاوهو رسلامىلا ةي وسام ةءلعف هواتء اهو ىلا

 ىف ريغت دق ةيشبالا نال هس يم ذا «اوهن رم نع ضسيواعر سي اريثكا
 مضي ىلهس ةلهسلا ضرالا ىلاو ىرهد_مهدلا ىلا ةبسنلا ىف اولاقاك ةداخ بس

 اهب رمني هنال رورسلانم ةقتشمىه شاخالالاقو ىرا رسأاعمج ا وامط

 دقو نزحلادضرورسلاوىناذتوننتا ولاقاك اذأ ىريستوةيراحررسأ 7

 .وهقدلعاف مس لاف لج رلارسوةريك اضيأ 5 ةرسموأرورس مذلابهرسي رس

  عامجال الاقثتسا اهحتفي مهضعب وءارلا مشار رسسو رمد .اريرسلاعجورورسم
 ريعب تو ىلاذو ليلذ وحن ع وا نمههيشأ أام ادكو ف.عذت || عم نم :«تمفلا

 رسم اذكو هنم ةلمل رخأ نيتحنفي روشلادر» ررسو ةمعنلا اوكا نعريرسلاب

 ا ا ا لاو 7 ناكاعر و ناكامي رف

 ةيبلاو ف كلارارسأ دحاواضي أر رسلاورارسأدعجو نيطلاور وشقلا نم

 رارسااو هبجو ريراسأ قريتي دحاىفوريراسأ عملا عوام مط وطخ هو
 ؛



 8 ها مناع فلا لعن

 رت هلم ودعوة رقاد ات ةورم هنو ىرسلا لاق لا ردك لا
 هلوق أمهم رسقو هنلع وهيكل يقل رداررشلا كوش و ءاقمزلا اوملاو

 ةءاتك لاو ناار ار طيبا راطسسرغو ا طولا يقلا ةويفعلا
 بلاسم "داعب | عمجاو وتشاد أر 7-0 ا ووداعو ضداقوتو

 ْى رطتس 2011 5 7 راساجع لالالا يطاسالا 5

 نم تاررضص ركل ا راطسلاو رطيسك مهيلع تا ىلاعت سا لاق 090

 عطف هنابو ابطاو ابج هبرذاو راع وكف (رعس) 7 يب ١

 ّق انيق | ىلاعت هلوقو را راع ااا ريع ل د ديس

 جملا هلوكو نونحلا ل رعسلاو بادعو ءانع ق ءارفلالاق رعسولالاض

 ,ىوفترعسل وقت كنالعدرمدو نيهد لثم وه سشذخالا لاق | ريعس ميج و
 قيما (رتعس) رعسلا ريدقت ريعستلاو م اذلعلا اعياد ا و وفساد روف

 رفسلا (رفس) ريعشلاب سيتاب الثل بطلاستك قداصاابهبتكي :مهضعل و تبت

 لاق 5 رقس ىدنأب ىلاغت هل هلل ألاف ةحكلا زقسلاو را عمجاو ةفاساا عطق

 عقجاو باتكلا ريكا انودعلاود تارة ةكورفاك لثمرفاس#دحاو شذخالا



 ءارلاباب * نيسلا لصف ١1/5
 ذختي ماعط مضلاب ةرفلاو ارافسأ لمحي راما لثكىلاعتهللالاقرافسأ
 رلا رفسلاوةسنكلا مسكلاب 5 رفسملاو ا ثتثيمسةسمور فاسملل

 نلارسكبر فسم وقل نيب رفسوءاهقف وهيقفك )ا : أومو 3 أنيب حل ملا

 ل يق لات 0 00 أ ىأ ىكلارةرافس

 ىلا جرخ رفسو برض ةئالثلا باو هساك تيبلارفسو رفاس ىبف اهبجو
 باكر و بك اركر افسو بحصو بحاصكر فسم و و رفاسوبف سل ج هبايو رفسلا

 ثردخلاىفو ءاضاحصلا رفسأو ارامثس ودرفاسمرف ةأس ونورفاسملاةرفاسلاو

 اهولوط ليقو نيرفسمرجفلاةالساولس ىأرجالل مظعأ هافرجفلااورفسأ
 (ركس رادلاع امسأ نم مسأ رقس (رقس) قر 0 مشاانسح هرج و رفسأ فر اسال ىلا

 ىركسةارملاواهمض ونيسلا تفي ىراك وىر كعمل وىحاصلادضنار كسلا

 هركسأ و مضلا ركسلا مس الاودرط فايد نمركس وت أركس درا ىنب قةغل 0

 ريوس تتلا#

 نأ ركاستلاو ركسلا متادلا ديدغتلاب ريكسلاو ركسلا ريثكر كسلاوبارشلا

 نودخت ليزتتلا قورألا كس نيتحتفب ركسلاو هب نسل و كلذ هش نم ىر

 مرعلار مسكلاب ركسألاورصن هءااوهدسر ملا ركسوه:دشتوم اد ركسوأا ركسهنع

 لسقوترح 1 رح م رظنلا نع تسدد ى اان راصنا !تركسمىلاعت هل وق ودا: وهو

 انرعم ىسرأت ركسلاو ت رحساهر سف وةفف# نسم ااهأرقوتدشغو تبطغ

 اذا ارمسورصن هبابو لدللا)ثي دخلا ةصاسملاورمسلا (رمس) ةركسهندحاو

 ,ىلاعت هللا ىضر رمع ثيدح ىفولاسر الا وهوريمشتلا نع ريمستلا وجادجح



 ا ءارلا باب # نيسلا لصف

 نمو اهكسميلف ءاش نفاهدل وهب ئةم الاهتبراح أطيب ناك هنا لجر رّشامهنع

 ةرمجلا وو نيسلا لا :ةاوتع يملا ديمهشتلا ءارآ ىجمصالا لاقاه رم.سلف ءاش

 هلثم اراريمس اراساوامهيفةرمساهرسكو مملاوضب رمس هنملوقترمسالانول

 مضب ةرمسلاوحمرلاوءاملاليقوربلاوءاملان أر مس الاو طيح كلا ءارعسلاو

 راسل اوةلقلا فرمس اوتارمسولجرذزو رمس عمجلاوحلطلارجش نم مىلا

 دير ومما و دعس اك فرس ووري خ اف ىشلارمس لوقت فورعم

 لجر مس ا ربمس ىلا ةوسنم ىهليقو ةباصلاةانةلاةيربمسلا (رممس)نفسلا

 دحاو روتسلا (رنس) ةبرهمس حامرو قومهم حمر لاقي حامرلاماوقي ناك

 عجاضبأ قوسلاو ناريسوراوس ا هع و ةنيدملا طئاحروسلا(روس) رناتسلا

 دعت هل فاس الرا رثلا ةروموتم هيناذياو با 0 لذ شر سلو يعن لع ةوووبج

 ف ع عم نأ روحو واولا حتفب روس عمطاو ى ىرخالا نعةعوط ةمةلزمم

 ”ىرقو ةرواسأ عما ا اولا عم واهحتفو فا داز كسا روس

 ابق نواحي ىلاعت هللالاقرواسأ عجن وكي دقو بهذ نم ةرواسأ هيلعتل الولف

 هيلا (١١ يود روسو نا وبا اي هدعا و ورع وبا كة لنك ١ نه دوام لف
 بارشلا ةروسو هبوووسذغلاةروسوهقلست طئاطاروبس وهروستفراوسلا

 2 +5 دتع اود ولطس زاطلدبلاة نيوسو ايون وةك | ريوس ساولا ف ةيونو

 ةردلا يي ولو أوز ار هسومهاس وهف ب رطبابو قرالا رهسلا

 اريسمو ارايستو عابباب نمراس(ريس)ضرالاهجوةرهاسلاو رهسلا ريثك ىأ ىأ

 اهحاص اهراسو ةبادلا تراسو كريس ىف ىأ كريسم ىقهللا كر فاما



 ءأ رلا باب * نيشللا لصف ١ى/و

 ِ لاعفت حتفلاب رايستلاو ةنسح ةريس اس مبهم راس م ١ ةقن رطلاد ريسلاوم زلدو ىدعد

 هج رخأ هدأب ند هريسومويةريسمامهنيب وأ رياستفها راح ىآهرياسو ريسلا نم

 سانلاراسو رويس هعمج وداخل نمدقي ىذلاريسلاوةافاقلاةرا.سلاوهالجأو

 دخاو رسكلاب ربشلا (ريش) «نيشلا لصفإلل هراسفةغل 'ىشلاراسو مبعيمح
 ييربشلا نموهورصتن وب رمذبأب نمبوكاربشردصم حتفلاب ريشلاو رابشالا

 . اهربش ةآرملا تيطعالوش حاكسلا ق> حفل اراضي أربشلاو عابلا نم هتعب لوقت

  بالقنا نيتحتفب رتشلا (رتش) بارضلاءارك وهو لحفلا ريش نعىبنلاءاحو

 مسي ملام لعاض رشف رتشأ م رتب نأ لجرلارتش دو ونيعلا نفج ىف

 ضرأو ضرالا تان قاس اع ناك ام ةرجشلاو رجشلا (رجش) هاعأف

 داو لاق الو ريجس 07 دو راجشالاةرثك ىاءارس م نزوبءا بهو ةرجش

 هريسل فرح الا 'لاثملا ذه ىلع عا نمتايج ل وةرجشءا رجشلادحاوورجشأ

 ىبمصالا لاقو ءافل>وةفلح وءاف رطوةف رطوءامصقوةمصق وءارجش و ةرحش

 | دحأو ةعل رالا ه كه نم دحاولكهي وبس لاقوماللارسكب ةفل>ءافلخلاادحاو

 | هدهو ةبرتم نزوبةرجشم ضراورجشلاعذ ومها ملانزوب رجشملاوعجو
 | سصالا فاتخا ىأ موقلا نيب رجشوا رجش زك أ ىأهذه نمر جشأ ضرالا

 1 هعزانملا ةرجاشللاو اوعزاناو رجاشتو موقلا رجتشا ولخ دور صن هبابومهسر

 اريخش رسكلاب رخشب راما رخشو رخنلا, توصلا عفر ريخشلا (رخش)

 نم ندعملا نم بمهدلا ن ١ ماطقلبام ر حبلا نزوب به دلان ١ مردشلا (ردش)

 رشلا (ررش) ولالا راغص اضيًأ رذشلاو ةرذش هنمةعطقلاةراجحلا ةياذ ا ريغ



 اوه ءارلا با, # نيشلا لصف

 ةرارشو ارارشوارشناّتغلاهرسك و ءارلا فب لج رايت ررش لاقي ريا دخ

 موقوةثيدرةغل ىفالاسادلا رش أل اَعبالو سانلا رش ن الف و لكلا ىفنيشلا حتتفب

 لاقو دانزأودن زكرش لج ررارشالا دحاو سن و لاق ءادشاك ءارشاورارش؟ا

 رشلاريثك ىات يكس ن زوبر يرش لج روماتب أ و متيك ر يرش اهدحاو شفخالا
 ةرارشلاو انف اريقلا ردتغم رسكلاب ةرمغلاو هطاشنو هصرحباشلا ةرشو

 ر رش عمجاو ةورسقلا دك رانلان م راطتام وهو رارشلاةدحاو حفلا

 هنلع رج هع نامضغلا رظنوهو ارزشهيلارظن (رزش) ةمصاخلا ةرافملاف

 هرطشدصقو هفصاناذ|هلاممرطاشو رطشً هعمحو هفصن'ىثلارطش (رطش)

 اثخ واه اانعاىذلا رطاشلاو هرطش كهوجواولوف ىلاعت هل وق هدمو هوحنىأ

 رهشلا ربي فرطظب اب نماضي ارطشو ةراطشمضلاب رطشيرطشدقو

 دكا عشا دو رع حاولا راهشأو روءش رعشلا عن محوهريغوناس الل

 ةدحاوو هم اك :انينلإ نا ىلا رهف ريبيكا ةرعشلاو رعشمودو كيا يش

 206-0 نالمسلا ف لخده ىلا ةدب دا نيكسلا ةريعشو ةريعش ريعشلا

 اماعلعجام لكو ج1 !لامعأ راعشلاو ىدهم ةنديلااضي| ةريعشلاو لصنلل
 رعاشملاو ةراعش بضعب لاقو لاقةريعشةدحاولا ىبمصالا لاقى اعت هللا ةعاطل
 اضي أ ىعاشملاو ةغل ميمل رسكو يعاشملاد>أ مار ارعشملاو كسانملا عضاوم
 ماب راعشو تادثلا منيا لوا سكلا :نافتلا ويب ساو

 نعالا هم همانس قنعطاذأ مادطا عشا واًضعن ١ مهصعل فرعيل مهسمالع

 07 111111111111 يدعما عا موك لص



 ءارلا باب < نيشلا لصف اا

 هيوبيس لاق تماعىتيل ىأ ىرعشتيل مطوق هنموهل نطف رسكلابأ رعشر عشب
 وبا وهواهرذعب بهذ مهوق نماهوف ذحكءامط اا وف ذح بنكل ةرعشهلصأ

 شفخ الا لاقو سايق ريغ ىلعءا رعش رعاشلا عجور اعشالا دحاو رعشلا واهر دع

 اىعاشناك امو هتنطفل | رعاش ىمسو رعش سحاص ىآ مانو نبال لثم ىاشلا

 هرعاشو رعشلا لوق ىطاعتي ىذلا عاشتملاو رعش وهو فرظعباب نم رعشف

 رعشف هرعشأو هرمذأ افوخ رعشتساورعشلابهبلغ ىأعطقباب نم»رعشف

 قود رعشاترإب رعشلا وا نينا رعشأوراعتلاهسإ | هرعشأو ىردفءهاردأ ىأ

 - تنين اذا مالغلا تينأمطوةك اذهورعشأ اذاهمأ اك ذنينجلاةاكذ ثيدحلا
 ناب رهشامهو بكو كى رءشلاو ريثكلا رجكلاءارحصلا ز زونءارعشلاو هتناع

 نم الخ دلبلا رغش (رغش) ليهس اتخاا مهمابرعلامعز ءاصيمغلاوروبعلا

 لجرلا لوس نآوهوة ءاهاجلا فذاك حات رسكلايراغشلاو عطقدبابو سانلا

 لكقادصن أ لعخأ وأ ا ىنبا كجّوزأ ن أل عكتخوأوأ كتنب|نجّوز رخ آل

 ثيىدحلا فو هنعمضيلااياخأو رهملااعف رامهاك ىرخالاعضب امهنمةدحاو

 ١ دحاومضلاب ةرفشلاو مظعلانيكسلاحتفلابةرفشلا (رفش) مالسالا ىفراغشال

 ١ لكفرحويبدطاوهو رعشلااهملاعتسين لان افجالا فو رح ىهو نيعلا ر افشأ
 نم ةلفحملاك رفغملا نزور يعبلا نم رفشم اوهوحنو ىداولاكهريغشوهرفش*ىش

 اسنالا ىف ىهو اضيأ ةرقشو برطهبارورةشالانولةرقشلا (رقش) سرفلا
 فرعلا اهعم رم ةيفاصةرمح ليا فو ضايبلاىل اةلئام شب و ةيفاصةرمح

 ركشلا (ركش) ةرجلا ديدش ىأ رقشأ ريعبوترمكلاوهفاد وسان اف ننذلاو



 ااا ءارلا باب # داصل اونيشلا لصف

 أركش مضلاب هركشي م ركش دقو فورعملا نم هك الواعي نسحملا ىلعءانثلا
 ارك الو اع هلوقو حضفأماللابوهو هل رضوي دل اا كو

 رك دوربودرك اهم نتا ادوعق. دمتك رن وعتس و نال متح

 نمشلا (رهخر هل كف نكهركشو ناردكلا ظنا _كشلاوؤزوذكو

 ةقأس نع رمش لاكي هعقر أريمشن هرازإرمهشوبرضهءابوىثملا و لابتخالا

 نه لاسرالا ا و

 حتفلاب رانشلا (رتش) هلسرأ ىأ مهسلا رمشو اهاسر | ىأ ةنيفلارمش طوق
 نيستا و انفو .اعراشأ ا داذنلا هيلاراشا (روش) راعلاوسيعلا

 اهركنأ و ورعوا اهلقن هسف ةغلاهراشأو اضي ااهراتشاو لاق هبا واهانتجا

 ا جرف ا راوشلاو ءالاب لح رلاوتيبلا عاتمح:ةلاراوشلاو ىجمصالا

 هنف ضرعت ىذلا ناكلارسكلايراوشماوةئطاوسامالاةراشلاو لجرلاو |

 0 قروش اون روح ارواقلا للك اودماهعاق نأ امك اوكانأل أش ,وعيباباودلا

 ويشلا ( ريش قيعور ا ةباووم اا ودور لود كلام درو اذكو ظ

 ل ويرشأ تحسلا ن | لاق روش انا أ ىأانرهشأ وروبشلادحاو
 ب ةشلا قرف ١ ةرهاشملاو رهشلاىفاننخدا :رهشأ باعث لاقوا رشه فانت 5

 ا 1| هرهشو عطف بأي نمنمالات رهشل وقت م ل

 يانا اهنرع ةايضفنالفل وا ريهشتاضيأ هت رهشو رهتشافاضي أن رهشو رهشاف

 سفنلا سيح ربصلا (ريد) ة«داصلا لصفإلم هلس ىأ عطقباب نم هفيس رهشو أ
 ( راتغ - ١؟)



 ءارلا باب # داصلا لصف 1

 يذلا ثي دح ىفو كسفنر بص و ىلاعت هللا لاق هس هربصوب ض بايو عزان ع

 اوريصاولت اقلااولتقالاقر + اهلَدق والحر كسمأ لج رقمالسلاوةالصلاهيلع

 لوقتو ريصل|فاكترصتلاو توع ّى>تومللادسح ىدلا|وسحأ ى اراصلا

 ةرورضىفالا نكسيالو رملاءاودل|ءاملارسكب ريصلا وريطا لقتال و ريص او ريطصأ
 لك الو نزو الب ىأةربص؛ىشلا ىرتشاوماعطلا ربصةدحاوةربصلاو رعشلا
 نونلاديدشتوداصلار سكي رينصلاوهرم ليقو رجش لج رفسلانزوبربونصلاو

 ريغ ىهو ةيربلا ءا رحصلا(ر ص زوحعلا مايآ نم م مويءابلانوكسواهحتفو

 ةعساوءار حصل وقنىرشنك ث دناتلاءوزلو ثين انا ةفص نكس ت1ناوةفورصم

 ءارلا حتفب ىراحصلا عمو ثري أن ىلع اثنا لخ دف ةءاردص لقت الو

 ءارذع لشثم لعفأ ثنؤه ن 0ك :ملاذأء ءالعف كج كلذكو تاواردصلاو

 هذهو ءارلارسكب ىراحصلالوقيبرعلا ضعبو ل جر مساءاقرووءاربخو
 رخصلا (رخص) ءارحصلا ىلا جرخ لجرلا رحصاوراوجل وقتاكرا>د

 ةرخصةدحاولاواه>تفوءاخلان وكسب رخص لاه ر وصلا هو ماظعلاةراجحلا

 .امتاو رك ذموهو رودصلاداوردصلا (ردص) اضب أ اهدتف وءاخل ان وكس

 ' ةانقلا ردص نالىنعملاىلعالمح * مدلا نمةانقل أردصت قرشاك # ىثعالالاق

 ىلا فاضملا مسالا نوثنؤي مهنال هعباصأض عب تيبهذوط وقكو هوةانقلا نم

 ادلاحتفب ردصلاوهردص ىكتشب ىذلار ودصلاوهلّوأ ل ردص مشنؤلا

 دصقهردصأو لخدورصن باب نمدالملا نعوءاملان ءردص كلوقن نم مسالا

 ذك ىلع هرداصو لاعفالا رداصم هتمو ردصم عضوملاو عج رف هعجر ىأ
 ا رجوي“



 ١/8 ءارلأ بأن #خ داصلا لصق

 ( درس رست نيلخلا ناك رريصر ار دعا دعنا يسقواتك دعو
 دش ةقانلارصو اهدش ةرصلارصو مثاردلل ةرصلاوةحيصلا حتفلا,ةرصلا

 اهعضري الثل ةيدوتلاو فلحلا قوف دش طيخوهو رسكلا,رارصلاا ماع
 ةرورص لجرو ثرحلاوتابنلاب رضي دربرسكلابرصلاودرامجبإ ناهد

 ءاسنلا تأ ؛ حىدلااضي ا 0

 جل مل ةرو رصةأ ص اوءالسالا ىفةرورصال ثيدحلا فو نبك ىلع صا هن اك

 وهو دج دا دب دشن لاو حتفلاب ليللا رارص و مادوهلعم 58 أ ىثلا ىلعرصأو

 رسكلابرصي بابلاو لقلارصو ىدصلاه يمسي ب رعلاضءبوبدنجلا نمربك ٌْ
 مساك ةرص رص ل طخالا رصرصو ا ريرط ندننا نضو عوف زيرف

 كلذ ىلع .هوكش عيجرل 1 بطخالا توص ىفودملاب دنا توص ىفاوردق

 نهر رتخ اهلصأ لبقو ةدراب ىأرص رص .رورقصلاو ىزاب || ةيروضادكو

 اويق لع وبكك مطوةك. لعفلا ءافىطسولا ءارلا ناكم اولدبافرصلا

 دقو ةصاخ دحلا ىف ليملانيت>:ذب رعصلا( رعص) فج هاصأ ب وثلا ف جنو
 كدخ رعصتالو ىلاعتهل وقدنم و ركلا نمهلامأ ىأه رعاصوأ ريعصت هدخ رعص

 مضلاب راغصو ريغص وهف مشلاب رغص دقو ريكلا دضرغصلا (رغص) سانال
 رعشلا قريغصلا عمج دقو | ريغصه دعم ر غصتسا وأ ريغصتهرغصوهريغهرغصأو

 رغصةوسن لاقبالهيوببسلاق رغصلا عمج او رغصالا ثينات ىرغصلاوءارغص ىلع
 تْئش ناو رغاصالا لوقتبرعلاانعمسولاقماللاو فل الاالا رغاص أ موقالو

 دو ا فعلا دك و مضلاولذلاحتفلا,راغصلاو زو رغصالاتلق

 كك

 ا
 ع



 ءارلاس اب # داصلا لصف ١/٠

 ةرفصلا ( رفص) ميدل ىضارلااضي [ىغاصل اورغاص وهف ب رطبا, نم لج لأ

 ءاسنلا كلاهاواريفصت هريغ هرفصو رافصاو ءئىثلا رتصادقورفصالازوأ

 مورلا رةصالاونيو نارةعزلاو سرولا ليقو نارفعزلاو بهذلانارفصالا

 وباو ىتاوالاهنم لمعي ىذلا مضل ابرفصل اورفص ا دوسالابرعلا تمسامرو

 ٍلِجرو عاتملا نمر فص تيب لاقي ىلا خارسكلاب رفصلاو رسكلايهلوةبةدسع

 هللاباتك نم رفصلاتيبلا ريما نمتوسلا رفصا نا ثيدلخا اقونيديلا فص

 رقتفا ىأر ةصم وريف لج رلارفص أ ورفدوزف براطباب نم رقص دقو ىلاعت

 ةنسلا نمزارهشنارفصلاديردنب|لاقو رافد هعمح و مرح ادعب رهشلارفصو
 نطبلا ىفةيح ب رعلا معزنامف نيتحتفي رقصلاو مرح امالسالا ىفامه دحأ ىمس

 ؤ ثب دخلا قو هضع نم عوجلا كنع هدج ىذلا عدللاو عا اذان ا سن الا ضعت

 ١ ةيبارغلا نزوب ةيرافصلاو اريفدرسكلاب رفصي راطلا رةصوةماهالورفصال
 . ةنيدللا لهأ دنع سبدلااضيارقصلاو هبداصي ىذلا رئاطلا رةصلا (رقص) ٌرْئاط
 هنمو نرقلا روصلا (رود) لزغملاس ًارديدشتل اورسكلاإ!ةرانصلا (ر نصر

 , ةرود عمو هل ليفوروصلاام ىردا م ىلكلالاق روصلا ىف خفتمو ىلاءتهلوق

 ف محن م نسحلا أ رو حاورالا قوملار رود ىف خفني ىأ 200

 هرودو ةرود عمج روصلا ىف ةغلداصلا رمدكب روصلاو واولاحتفب روصلا

 ليثاعلا ريواصتلاو ىلروصتف هر وص تموت ىلا ةروصتو روصتفاري وسن

 لاق اهرسكو داصلا مضي كيلا ندرصف ”ئرقو عابولاقبانمهلامأ هراصو

 أدب هرسف نقوإصف رةمطق نيالا نماضبا أءيشلاراصو نههجو عب شفخالا



 ١١ ءارلا ناي داضلا وداصلا لصف

 ( رض نهدف رااعلا نيكد ا كلا ده دقن رح د راعدقتاب الا ف ندع
 ءاعالا ندويسلا لد و دعيرتلا مولا للكل وعدا راع لها راهصألا
 ريهص وهف عطق هبابو باذفق هباذآ ىارهطناف“ىثلارهصواعمح ناتخالاو

 نم اذك ءوشلا راص (ريص) مهتوطب فامدهربصيىلامتهلوقدنمو (تلق)
 ريصملا هللا ىلاو ىلامتهلوةك اريصمنالف ىلا راصواضيأ ةروريسصو عاب باب

 يكيا ىيضل ا وءاعجلا ديت دك يسوون اجب ور انف قتادقلا وذا شاوهاو

 رالف هك تاق هذا زيه زهر اخا نرد كيد | قووضاسلا وق اك ايضا وف انكعتقاا
 ةداعلا لصف ث ,دحلا اذه ىفالا فرحا "يب يبي ارم

 هرجضأو روجذ لجرو رض وبفبرطهبابو مغلا نم قلقلا رجضلا رج

 هكا عفنلا دض رضلا (ررض) رجاضمو ريجاضم موفو رجضموهفنالف
 ءاسابل اواهجوز ةارماةأ راةرضو ررضل مسالا وهرض ىنعم ديدشتل ابهراضو

 ءوسو لاذطلا مضلاب ريضلاو ريك ذر يغنمناثن ومنامساامسوةدشلاءارضلاو
 نومة رو راخو ا :نحنوو د واقملا وا ريغا ا وسعت نا يك ولاا

 ةرارمضلا نيب ريرض لجرو هيل اء يل | ىاءئشل ىلا رطضادقو ةجاحوذىا

 4 / اد ف نوراضتال ثيد+لاىفو م واحلا رئارضل اورصبل |بهاذ ىأ حتفلاب

 ! جسن رفضلا (رفض )ن وماضتال ىأءاتل |معتفب نوراضت الل وةبمهضعل و

 5 ىلعاو رفاضت و ةصرةعل |ةريفضلاوهاثمريغضتل او برض هباب و اضي رعدربغو

 رم دقو حللا ةفخو لا زطااهمضو ميلان وكسب ريش يل

 امومف يصاض وهف لففنزوي ارمذ مضلاباضبأ رمذو لخدباب نم سرفلا



 ءارلابان#ءاطلا وداضلا لصف "١

 ريمذتو ةصاضو ص اضةفانو وه رمطضاف ا ريمضت هرمضو هتحاصةرمضأو

 هذهو اموي نيعبرأ ىف كلذوتوقلا ىلا هّدرتمث نم. ىح هفلعت نأاضي أ سرفلا
 هسفن ىف رمضآو راضماضا للا اهيف رمضت ىذلا عضوملاو 0

 هك لي الامرامضلاولوعفملاو عضوملارمضملاو رئامغلا عما و ريمضلا مس

 لاقهبابو هرضىأهراض (روذ) ةقث ىلع هنمن وكتالاملكو دعولا ا
 مدس واطلا لصفإلم عوج اوأبرشلا دنعىولتلا 0 0

 تينا" لو اعج ىأا رطاؤاحو ةيصانلاةرطلاو ررط ماو وهفرح 0

 4هنمو و عطقلاو قشلارطلاو راطوبف مالغلاب راش ار طهنموتدندرباب نم

 (رفط) سأرلا ديول بارعالل ةوسنلق .املا مقيروطرطلاورارت طلا

 رامطأ عمجاو قاحلابوثلا رسكلابرمطلا (رمط) سلجهبابو ةينولاةرفطل
 دقو اخضىأ ماعطلاابيف رمطي ةرفحةرومطملاو ريماوطلادحاو 0

 رابنطلاو برعم ىسرافمضلاب روبنطلا (ربن دنط) اه الم ىَأرمصن باب نماه رمط

 ىلاعتهلوقوةراتلاروطلاو هدحزواح ىأهروطادع(روط) هفةغلرسكلاب

 ظ راوطأ ساناو ةفشم رول وةتلعاروطشفخالا اراوطأ مقلخ دقو

 اهمضوءاطاحتفي ؟ىشلا زبط (ربط) لجل ”اروطلاوقشتالىل ا فامخأ يأ

 ] مثو ءالابرهطتو اريبطت» ءربطو مشلاب رهطلامسال اوامهف ةراهط مخل انرهطي

 بانثو هزنم ىأب اش | هاط لجرو ساندالا نمنوهزنت, ىآ نورهطتبموق

 ضيا دض مضلاب ربطلاو نا رهط عم هناك سايق ريغ ىلع ى رابح ن زوب ىراهط
 ةلديب



 (١ ءارلاباب # ءاظلاو ءاطلا لصف

 حتفب روهطلاو بويعلا نمو ةساجنلا نمةرهاطو ضيخلا نم رهاطةرملاو
 ءامسلانمانل زنآو ىلاعتهللالاقدوقولاو روحسلاو روطفلاك هب ربطتيامءاطلا

 ىنعع ردصم حتفلاب روهطلازا برغملاف ىزرطملالقتو (تلق)اروهطءام

 اروهط ءام ءامسلانمانل زئاو ىلاعتهلوق ىفة فدو هب رهطتي املمساو رهطتلا

 كاولالاقيو رهاطملاع ا وىلعأ حتف ةلاوةوادالااهرسكو مملاحتفبةرهطملاو

 ريطلا عمحو موو هعمج رياطلا (ريط) ةبرتمنزوب مفلاةرهطم

 أضي اريطلا ةديبعوبا وب رطقلاقو خارفأ اوخورفو خ رف لم رايطاورويط
 هدا ىذلا هامعناسن الا راطو هللاز ذاب اريطن وكيف “ىرقودحاولا ىلععميدق

 سصماالا سماال لاقي اك هللاريطالا ريطال مط وقهنم وريطتلا نم مسالا اضيأ ريطلاو
 ا ,ضرأو دارا و كرد هللا راط لاقي تيكسلانء|لاقو هللا

 ناهلصأو ةبيه نما وتكساذاريطلا مهسؤرىلعن كي وقوريطلاةريثك متفلاب

 ةهناووفلا ك رخو ةنانتم او ةماخم أ هنم طقلبف ريعبلا سأر ىلع عيبا رغلا> 1

 هرياطو هريطو هبا هراط ارا الو ياو نيكي راطوسارغلاه نعرف الكل

 “ادم نير ظئا كفيت ا ف وناطاتب اواو رتب نقلا راو وع
 * يفلان: 'ىقلا نمريظتو نيط "يقلاريطتساو رمثتناهزيغو نجفلاراظتساو ٠

 هناثي دخلا ىفو ءىدرلا لآفلان مهب مءاشتياموهو ةينعلان زوبةريطلا مسالا

 مغداف انريطتهإد |كبانريطا اولاقىلاعتهلوقوةريطلاءركبو لآغلا بحيناك
 لاعفك مهلا راؤظهعمحو زومهم روسكمراظلا (راظ) 6 ءاظلا لصفإل

 مشلاب روفظ أو رافظ ار فظلاعمح (رفظ) لامحاكر الأ سوالفك رؤظ



 ءارلاسا, # ءاظلا لصف :١

 هشا لج كر افظالا لي وطىأ نةحتف رفظلانبب رف :ا]: !لحرور ءفال أو

 نزو» رفظامل لاش و نيعلاىشغت ىلا ةدمل ١نيتحتفب رفظلاو رعشلا لب وط

 نم هودعب رفط دوو زوفلااض | رف ملخااو 0 مهنرعت رفط دقو لغق

 رفظو فتك نزوبر فظ وهف هق وهب قل لئماضب هرفظواضإ ابرط با
 اريفظتهرفظ ومّودعب هللا رفظ أو رج ديد را برد لع
 ةحافتلا ف ىفظلاز مغ ريفظتلاو ب 8 ىفةلود سحاص ىأ رفظم لجرو
 لاقيوربلا قي رطاضي اوهوباكرلاضي اوهو نطبلادضربظلا (رهظ)اهوحنو

 مهين ارهظ لقتالو نوتلاحتفب مهين ارهظو ٠ ءارلاحتفب مه رهظ نبي لزاب وه
 ةرجاطلاةريهظلاو ربظلا ةالصهنمو لاوزلادعب ضلارهظلاو نونلا ركب

 هعيجم ملاعاو رهط كلذد ع زكئالملاو ىلاعت هلوقهنمو نيعملا ريهظلاو

 ىأ #« ريماب ىل نسل لذاوعلا ثنا # ىعاشلالاقو د ةقانك دال
  هوتذخماو ىلاعت هلوقهنمو هاسنت ى اربظب هاعحنىذلا ىرهظلاو ءارماب

 هبلغ نالفىلعرهظو نيت“ىثلاربظو نطاءلادض رهاظلاو له و

 | تقوى راس رهظ أو هني ”ىشلا رهظ اأو دو لع ىلع هللا د رهظأ و عضخامهم

 , ةراهظلاو هبناعتساهب رهظتساو ن واعتلا مهاظلاو ةنواعملاةرهاظملاو 1

 دّقَو ىع ا رهظكى عتنن |هن أ رمال لج رلال وق راهظلاو ةناطلادض سكلاب

 ١ (تلق) ىتبمعمب هلك ا ريسهظت اهنم رهظو اهنمرهظتو هن رما نم هاظ
 + ارق مهتبارغنم ىذلا رهظرك ذو ةعيسلا ىفهب ”ىرقامم ىهو اهنم ماظن

 ريظلاتقوؤفىاءاطادبدشتار مظمنالف اناثأىيمصالا لاق اض اذا و ثلا ىف



 ١/ه ءارلا باب * نيعلا لصف
 د نيعلا لصف# هجولا وهو فيفختل ابا ربظ منالف اناث هريغلاقو ديبعوب أ لاق

 رلاربعو عمدلا بلح حتفلابو رابتعالا نممسالا رسكلاب ةربعلا (ربع)

 تريعتساو رباع لكلا ىفتعتلاوهعمدىرج ىأ برطبا,نمنيعلاو ةآرملاو

 وي ريثنزوبهريعو ردع 1-- لاربعو ا

 للا 000 يوب ةنفس وأد ةرطنق 0

 ربعو لخدو رصنهبابو هريغو رهنلاربعو رصن هبابوتامربعو قيرطلارام ىأ
 هاو هرعت لولا

 ةاالإإ

 هن لان عمج واخ اعلا نرؤنار «.علاو ريمضلا قامع ريعإ ناسللاو

 هنع ماكن اذااضإ ! أنالف نعربع ف أريسعت أضا 1 أه ربعو تح -

 د: ادحا دعنا حا فوددحملا رفعزااوه ةدسعوبأ لاقو ىمصالا

 ريغ ريبعلا نا ىلع لبلد هيقوذار ةءزوأريبعب امهخطل مث نيتموت دخ نإ

 نا نذر نعل درعا موتو رينعلا زون رقيعلا (رقبع) نارفعزلا

 ٠ ىرةعاولاقف هوقو هتعنصةدوجوأهقذح نما ورجعت ' 0 لك هللا اوت م 3

 ىلع دجسي ناكهنا تيد! ىفوةيرقبعب اس لاقبةيرقبع لالا و عمج و دحأو وهو
 وسو ولاَق وكلا اس اتو لا طسلاهده وهو ىرقبع

 هللا مهمطاخمت هيا فرع قعر ثد دخل |يفو ىوقلا لجرللموق: ىرّقرع

 نال أ طخ وهو ىرقابعو مهضعا ارقوزاس>ىرقبعو لام هوف راعتاع ىل اعت

 نت وخز رلاك هيو هم رتلانزوبرت رتعلا (مع) هديسل ل ع بوسنملا

 هلسن لجرلا ةرتعو رتعلاو انسلاب ىوادتي نآمرحملا نار ذل فيقال فو



 ءارلا باب د نيعلا لصف 1/١

 بجر قابمنوحبذياوناكةاشةحيب ذلان زوي ةرهتعلاواضي ًارتعلاو نوندالا هطهرو
 هبرتعلاقيرسسكل ايا راثع مضل ابرثعي هوى رتعدقو ةلزلاةرثعلا (زع) بلال
 هلوق هنمو هرغةتلع هريعاو لخدورصن هبابو علطأ هيلع ررعوطقسف هسرف

 رسكلايرجعملا (رب 2) رابغل اربملاذز وبريثعلاو مهماعانربعا كلذكو ىلاعت

 لع ةماعلا فل اضيأ راجتعالاو ةأرلاترجتعا لاةبابس ا رىلعت ا رمل هدشنام

 رذعاذراديأ رذعأ عم اضيأ ردتعاو ندلا نم ردتعا (ردع) سأرلا

 دلإب ءارذعلاوةراكبلاةرسعلا َّنزوب ةرذعلاو ضاضتقالا اضب ! راذتعالاو
 ىف رم اكاضب | تاوارذعلاو اهرسكو ءارلا حتفب ىراذدعلا عمجاو ىكلا

 هكلذب تيمسرادلاءانفةرذعلا واهضتةم ىأ اهردعوب 1 نالف لاش و ءارحصلا

 مسالاوار ذعر سسكس !ايدر دعب هلعف قهردعوةسفالا ف ىتاتت ناك ةردعلا نال

 دهاجتلاةوةربعلان زوي ةرذعلاو ىرسشبلان زوب ىرذعلاوةرفغ ان زوي ةرذعملا
 ردع هعمج ةيادلارادعو هسفن نع لداح هأوى آءريذاعم تل اولوىللاعتهلوقىف

 ىنلا ف كمهنماالاقيوراذعلا عدوم ىفتبانلاهرعشلجرلا راذعو نيتمضب
 قواضب ارذع ًاوهبويعترثكر صن وبرم> بابن م لجرلار ذعو هرادع دع عاخ

 م. ويعو م«ونذ رثكت ىأ أ مهسفن |نماورذعب ىتحسانلا كلي نل ثيدحلا

 مهيذعل نلْن وكيف وةعلازوبجوتسيى ار ذعلا نمالا» ادأال وديبعو لاق

 هردع اةدسعو ألاقرذ 1نمرذعأ لثااقوردعاذ راداض ردع اورذعلا

 هسفنل جتحاوردتعاى 1 اضن ارذعتو رمسعت صال ا هيلعر دعت و هردع ع

 اتحن وكب دقديدشتلابردعملافاففخو اددشم ارش با رعالا نمزورذعملاءاحو



 ١مل ءارلا با# نيعل !لصف

 الاذتسلقع اتلا نكلوارذع هلن الردتعملا ىنعملا فوه قحلاف قحريغن وكي دقو

 اما ًاوءاحلا تشي نومص# *ئرقاك نعلاىلااهتكر حتلقن ولاذلا فتن د أو
 ردعربغل ردتعب رصقملاو ضرمملاهب ال لعفملا ةبج ىلعر دعملاووف قحمب سيل ىذلا

 تلد دك شا لانو ردع نم فيفختلابز ور ذعملاءاجو سابعنب| ارقو

 ردعلل رهظملاوهدب دشتلاب ردع ان اهدنع ن 0 قيودتعاا هلا نفل لوس ناكو

 مغلابةرعنالف (ررع)ر ذعهل ىذلا فيفختلاب رذعملاو ةقيقح ريغ نمالالتعا

 لخالرني دوتساب نو فيو وعن وهو ردق ىأ ةروراعو روراعو ديدشتلاو

 وهوربلار اهب حت الا رارعلاو الا ة ربما ز زون ةرعملاو هب مهخطلب اهوركم هيلع

 ثيدحلا ف وهوبيرغلاريرلانزوب ريرعلاوةرارعةدحاولايرلا بيطتسن

 5 نتاوتلا ىيوعتلا ( قيوع دل ادم الو هرعت ضعت فرقا رتعملاو
 | وي زفو نا برمذلا وه ىدلا ريزعتلا هنمو ترد اتناك او

 رسعلا دغ)وزعرفصتهنال ايرردوق ابعاد 6 ناو ةتتط فرعف

 نزرع نار ىلع مسا لكر مع نب ىسيعلاقرسسدلا دض اهمضو نيسلا نوكسب

 رسع لم هادي نم مهنم دقت ويسرقلا دن 4 اب ا يووسماو ا

 رسعوريسع وفا رسع مضلاب مالا رم دروع محو م 0 رو مح رد 5 يي

 ىلع نيدلادهنم ياطدع رغرسعو رسع وهف ثانل |ى يرطب ممالاياع

 لمعي قدااووو ند يملا وو ب الو وو هيو هيام

 0000 ًارسع |لقتالورسب رسع او هيددياتلكب لمعي ىذلاام 0005
 دك ةماعلا وفاق ل اح رلا رسع افا مس دل هنع ىلاعتهللاىضر رمع



 لاقو ناردصم اممو روسملادضروسعملاو رسايتلا دض رساعتلاو ةرسايملا

 دض ى ردع اوةتنلا لوعفم نز وىلعردصملا هدنع' ىجنال و ناتفصامح هب ودس

 فاكل ار سكب ركسعم وبف لج لا ركسعو شيلا ركسعلا (ركسع) ىرسبلا

 لاحرت رشعأر شع : فاكل ا حتفب ركسعم ركسعلا عض وهو ركسعلا ١ اه ىأ

 مسالا لوطل نيعل أ نكس نمبرعلان موارم وكس | ةوبسل رشعو نيشل احتفب

 علا ناف رشعى ثا الا رشعةعست ىلا اذكو رشعدح آلوقتف هناكرحةرثكو

 زك ة]صاةرسشعىدحالوقتو اهلقءالاو فلالا ن دوك نكسنال هنم

 لحال نيكتلاودجت لهالر سكلاو ةر ةرشع عمتملاتسك كس تش ناونيشلا

 0 نونلا ت تطقس أ هتفض ًااذاو : لانج لو هلا

 ءارشع اهعجحوريعشل انزوبريشعلا اذكو ةرشع نمءزج رشعءلاو ىرشسع و

 راشعموةراجنلا ىف قزرا 060 ةعس 7 كيد فو ء ءامصن اوبيصنك“

 ليف رعود اعملو رداعلا و مهاوم رمش دخأ نعلا

 5 رشامتلاوةرشاملوةرششعاوراس موقلارشع أو ثرشام راس برش

 لاو كاملا وسلا ةاسقا |ةريشعل اورمشعم ةدحا ولا ىلا تاعامج

 سنبل وىلاعت هللا لاقو جوزلا ىنعيريشعلا نرفكتونعللا نراك نكنا

 فى اراشعراشعم وقل اءاحلاَش هرمدمع ةرشع نعل ودعم مغل ايراشعو ريشعلا



 ١/4 ءارلا باب * نيعأأ لصف
 ىفالا عابروشالثوءانثوداح أ نم رثك أ عمس ملوديبعوب لاق ةرشعةرشع
 ةقانل اىموع ءاهقفك ءا رشع عج رسكل ,يدسا ورافع ءاسنلا ةينكدل ا رغش

 مضل اض 1 تاوارشع ىلع عمج و رهش !اةريدغ لم ات قو نمابلعىف ا 0

 رمل سلا أرشعتراص ارششعت ةقانلا ترشع دقونيشلا حتفو نيعلا

 نقلا 5 نتخا لاف تسع سه نب دمعت !وويصخلا ذك ورهدلا

 لئلللا نأ رصعلاو روصععت او * ىللاخلا رصعلاىفناك نم نمعي لهو 4#

 نسي ريصعلاو رصحلا راس تيم ة كروب قبل اوف ذقلا انني اهووابللاو
 ةيمخاو ل |نم بيصي ىدلارصاعل أورصتعملاو ث دل اىقوهو رابغلا

 ةرصنل انزوب ةرصعل | نمزن وجن نو رصعن هم .فوىلاعتهلوق هنموة ديبعوب لاق

 ب ل نيو ا و ل و
 دا اة ا لايف هذاو لكلا ولا ممتع ةيدعكللا قو هدي نم هجر ختسا
 رصتعأو رصعت و رصعتاف هرصتعأو برضباب نم بنعل أرمهعو هنعهسحنو

 دعن اضن [لفتلا نم ىتتامو رصعلا نم لاسام ينويساب هذا اريصع

 رصتعت يئاحيسل |تارصعملاو بنعل | هيف رمدعيام ما 5 | دكر ةريضعااو يفعل ا

 نورصعي هيفو مهضعل ًارقهنمواورطم م ى ا هلعافمس لامىلعموةلأرم هعورطللاب

 اهعاصاف ىلاعت هل وق هنمو دومعهت اك ءامسلا ىلا عف مرفق رابغلار شت حيرراصعالاو

 اهحتفو داصلا مقل ذر رصتعلاو دل اباد سريشت حرم ليقو راصعأا

 رفصعتف بوثلا رقصعدقو غبصءافلاو نيعلا ذب رفصعلا (ر ةصع) لصالا

 قو ةرووذل اهدار دك | نقذلا روفصعو ةروفدعؤنالاو راط ووتسفلاو



 ءارلا باب *# نيعلا لصف ١6٠

 ةلاحدسموا بتقروفصعلالا طبخت و ادضعتن | ةنيدملا مرح دق ثيدحلا
 ىف رطبابنم ة أر إاترطعل وقت بيطلا رطعلا (رطع) ةديدحاصع وأ
 صاو رطعتلا ر شكر مكلا ريطعم ل اجروةيطتم ىأ: رطعتم ور طع

 8 بارتلا ىفد رفعوبارتلنيتحتفب رفعلا (رفع) راطعمواضي أ ريطعم

 ناش دحلا ىفو ضستلااضب ًاريفعتلاو هغرم ىأأ| ريفعتاض آهرفعو برض

 تلاقفابماو ل ااملاقف وك .الاهطامز |! اسو هلعمللا لصدنلات تكش ةا م

 رفعالاو انف ةكربلاناف اضيبامانغ !ىلدمتسا ىا ىرفعمالسل ا هياعلاقفدوس
 حت راسلوا درعا ردلو ضيبالا اضيأ رفعالاو رمحالالمرلا

 وهورك ذلا رز ارسكلاب :رفعلاو خم ىف قس هما :ورانلاهنمحدقتر جش
 بد لك نومتمرغعل معلا ةدسعوب لاق ةرفع ة ارملاوىهادلا حلا لجرلا اضيأ

 أ ضغبي هللا نا ثيدُحا ىفو ةيرفاةيرفعوتيرفن تيرفعزالف لاقيغلابملا

 عاسأ ةيرفنلاو ححصملا ةبيرفعلاولامالو لها ىف زر ال ىدلا ةيرفدلاةير معلا

 الوةف رعم فرصا :.النادمم نم ىح مل امته رفاعمو ةهادلا اضأ ةيرمعلاو

 ( رقع)هف رصتف ىرفاعمب رثل وقتةيرفاعملابابثلا بسنت مملاو دجاسك ةركن

 روقعبلكو جر جو رك يرقع ,ةعمو ريقع وهف برض هبابو هحرج هرقع
 0 ريراةعاخدحأاو ةيدالاوسأ 2 0 كا رقعدلا م

 رج ارش, راقملاو رقعأ د ثكل 00 نزو رّمعل ةادأ داو عاتم

 برش نامدأةرقاعأ اوهتمزالىاندلات رفاعو' ا الب كل ثدمس



 ظ اهو ءارلابإب «نيعلا لصف

 وبفب رضهبايودعاوقهبب رضى ار معناف فلاب سرغلاور علا رقعو را

 رقتعاو رقعناف جرسلا هرقعوهر ءدا ريعبلا رهظرقعو ىرقع ليخو ريقع

 نم لتاشن ًاعيطتسالف هّئاوقل اح رلاإستن !نيتحتفب رقعلاو برضامهاو

 تررخ َى>ترقعف هنعدهللا ىخررمج لوقهنمو برطدهبابو شهدلاو قرفلا

 اضب ارقاع لجو لبا | ةأرلار قاعلاو هشهد اهرغهرّمع اوضرالاىلا

 ى انيعلا مهل ' أرقع مضلاب رقعت ة 3 رلاترقءدقوم خلاب رقعلا نيبهل دل وبال

 نزود ا ةهبش نعت ئطواذاة رئاسي ًارقعلاوا رق تراس

 نوراكمل ات !لاقفنورارفل |نحنهللا لوس رايانلق ثيدحلا ىفوةركلاةبرضلا|
 هربغ وترا عدد نيت كءلاو طلتخا مالظلاركتعاونيماسملا ةئفانا

 ءاملاوبارشلا ركعوىدردلا اهيف عمتجابرطبابنمةجرسملا ت ركعدقو
 لعجا ريكعت ه ركعودر رعد ركعاو ركعوبفر كعدقو هر اخو هرخآ نهدلاو

 له 0 مه اسح سان كبر أ ىلامتهلوق لزنامل ثيدخلاىفو ركعلاهنق

 ءىدرلا .مهيهذم ل اص ىلا ى امرك دنزوب مث ر كعمل اوداعمتاليلق ةلالضلا

 شاعى امض ااناضا ارمعو موف بإب نم لجعرلارمع (ر ع) ءوسلا مطامع او

 ىف لمعتسالو اهحتفو نيعلا مضل كل رمع هللا لاط ١ مطوق هنمو الب وطانامؤ

 فوذحي راو ءادترالا ديك وتل مالا هلل رمعل لوقت امونم حوتفملاالا ملا

فب مناف كر مس !ام هللا رمعل و !ىمسف هلل أرمعل هرب
 9 اص مال اهملع لحخ 

 ىأ هللأ كريمعتب ىنعبوللا كرمعو ذك اقم اريد سا

 ل 1| عمجاو ا 6١ه ةراز ران اهلص أوجحلا قةرمعل و ءامتدلاب هل كل رز ١ رفاع



 ءارلا باي# نعل | لصف «,6 ١

 ةرامعلاوةيضار ةشدعو قفادءاكرومعم ىأ صاع وهف بتك باب نم بارحلا
 هاطع االباوأاضراوأ ار أدد رمعاو صاع ًاريمصناكمو ةريشعلاو ةاسقلااضيأ

 هرمتعاو ىرمعلا..الا و ىلا تعج رت مم اذافك رمع وأ ىرمع كلىهلاقواهايا

 ىأاهيف ؟رمعتساو ىلامتهلوقو ةماعلا مم هترمتعاو جا ىفرمتعاو هراز

 نا نماهماكست وتلا رامتو هرمع لوط اريمعتهللا هرمع و اهرامع كل عج

 رمعو باطخلانبرمامهةداتق لاقو امهنءهللاىضر رمعوركب وبان ارمعلاو
 لكوناسن الا أ وس ةروغلا (روع) سطلانم ربنعلا (ربنع 9 زيزعلادبعنزب

 ءامسالا عج-ىفةلعف نمىاثلا كرحاماونيكستلات اروع عما وهنمايحتسيام

 ناب روعأ ل جروواولا حتفب .انلاتاروع ضع ًارقواوأو وأ ءاي نكي ملاذا

 راعتنيعلا تراعوانك اس ةروعلا مسالاو ناروع هعمجح و برط هبابو روعلا

 اريوعتامتروعواضي|اهتروعءأواهروعأ هنيعتعوواولا رسكباضي |تروعو

 بيعل ا حتفلابراوعل اوةطةسل اىهوةحسقل |ةملكل اءاحرعل ززوب ءاروعلاو

 نالراعل ىلا ةيوسنماهم اكديدشتلاب ةيراعلاومضيدقو راوعتااذ ةعاسلاَم

 أر وعت مهسي ىراوعلا نوروعش مو ةيراعلا اضيإ ةراعلاو برعو راع اهبلط

 ءمشلا اوروتعاو اهرياع ىف ةغل لساكملا رواعو هابا هراعاف ابوث هراعتساو

 عطقهبابوانزلاربعل ا (ربع)هورواعتواروعنهور وعتاذكو مهني امد ولوادت

 شا رفلل دلولا ث ,دحلا ىفو نبءلانزوب رهعل ا الاونيتحتفب اضي اربعو

 اضي أ لهالاو ىبثحولا راما ريعلا ( ريع ) ةرهاع ة ًارملاو رجلا رهاعللو

 نالفو روب ' ىلا ربع نيام مرح هنا ثي دما ىفو ةنيدملا بج ريعوةرععىثنالاو



 ١ ةا؟ ءارلأ باب نيغلا لصف

 هدحو روع لقتال ومذوهو هبأرببجعم ىأاهرسكو نيعلا مشب هدحو رييع
 هنمو راعم وهف همحاصدراعأوهح ص نمانيهوانههبهذوتلفنا سرفلاراعو

 سانلاو ةديبعوبأ لاق * رامملاض 5 رلابل خلاق حا * حامرطلالوق

 هطاشن نمانههوانههريهي ىادي دشتلا,رايع سر فو اطخوهو ةيراعلا نم وري

 ريثك ىأ رايع الجرو هدي لطف هباهذو هئي ارابعدسالا ىمسيو

 هريعلوقت ةماعلاو خيب وتلا أر ييعتلا نم |ذكهريعو ى ذ ةكرااوفاوطتلا
 رايعملاوريعلقتالوارانعنيزاوملاو ليباكملارياعو بيعلاو ةيدلاراعلاواذكب

 (ريغ) 6# نيغلا لصف #9 ةرياا لمحت لا لب الار سكلاابريعلاو رايعلا ريكا
 ريغا دقو رامغلاب هيش وهو ريغالاز ول ةريغلاودحاو نيتحتشب ةريغلاورابغلا

 اك يا اراريغا نيفلا

 | ر>ابمافءاريبغلاو م ايادي د | ىفو رك ب ةردلا وعش اودع تارك

 0 "1 00 هءايودادذ الا نم وهوى ةماضيأ اريغو قلى هاجر

 00 عاعر ثيد طاىفو سانلاةلفسةرثتغلا (زنغ) رابتلارانأ

 ويف ب رض هءابوءاقولا كرردغلا (ردغ) ءايلا هنم تف دح ةرييغ اما

 لاقيف مشلاب ءادنلا ىف ىتاثاا لم ءتسام 25 يسوون اف اوه وووفم

 قليعف وهو ل سلااهرداغيءا|نم ةءطقلاريدغلاو هكر هرداغو ردغاب

 نخاف فدع ل حف وره ووكر وق ودلع قف لعفم وا هرداف نم لعافم ىنعم

 نيتمضب ردغوناردغع ماو هيلاةجاحلا:دش دنءعطةنيىأهلهأب ردغب هنال

 ( راتخم  ١؟)

 رسولا
0 



 ءارااباب * نيغلا لصف ١
 ةهمج ىف ضاس مضلاب ةرغلا (ر رغ) بئاوذلا حو رادغلاةدحاو ريدغلاو

 لحرو نارغموقوضربالا اضيأر غالاو رغأس رف لاش مثردلاق وف سرفلا

 همك أ |ودل وأ*ىثلك ةرغو#ديسىاهموقةرغنالفو فر رش ى ًااضن ا رغأ

 نينا ىف سو هيلع هللا ىلصهللالوسرىغق ثيدحلاىفو ةمالاو دبعلاةرغلاو

 برج رهف ىأرب رغو سكان رغ لج روةرغلا هلكم دما نع ربع هن اكوةر مل

 ةرارغ رسكلا!برغي رغدقو حفلا ةرار غلاةشا ذب رثوةرضوةرششبداجو

 لوقت لفاغلادب دشتل ايراغلاو ةاقغلااضي أةرغلاو رسكلا5 رغلامسالاو متفلا

 هللا ل وسر ىبمورطخلانيتحتفب ررغلاوهبعدخ *ىشلارتغاو لجرلا رتغاهنم
 ءاوهلاىفريطلاوءاىلاىفكدسلا عيب لثموهوررغلا عيب نع راسو هيلع هلا ىلص

 رورغلاو رورغل اهللاب مكن رغب الو ىلاعتهلوقهتمون العيعلا فلا ,رورغلاو
 رارغلاوايندلا عاتم نم هبتغااممضلاب رورغلاو ةيودالانم هبرغرفتياماضيأ
 ايعوكرمن ال ناوهوةالصلا فرار غال ئيدحلاىفو ةقانلا نبا ناصقنرسكلاب

 ه”رغب هرغوان”رعمهتظأو تلا ارغ ةدحاو سسكلا:ةرارغلاواهدوجسو

 لم ريرغتلاو هيلعتأ رتجا م كىأن الغب كرغاملاق هعدخ ارو رغمضلاب

 ددر.ةرغرغلاو نيغلارسكب ةرغتواريرغتهسفنب ر"رغدقو ررغلا ىلع سفنلا

 ( رفضغ) ريزع وبذ فرا هاو ةرزكلاةرازغلا (رزغ) قل !ىفحورلا

 دوز عضبملا نزوب ىفغملاو برض هبابوةيطغتلا رفغلا (رفغ)دسالا رفنضغلا
 ىععهينذ نمو هينذاهللا رفغتساوةوسنلقلا تحن سلي س أ رلاردق ىلع جسني

 عم اوروفغوهفهلثمهينذرفتغاو اضياةرفغموانارفغو برضباب نمل رفغف



 ١ةم ءارلا بان  نيغلا لصف

 مهمع| جي اذان فارسلا ءانثج اوادو دمت ءاريغغءامجج أ واح مطوقو نيدمصل ر 2

 بصل مس اريفغلا ءاحاو 0 مهيفتناكردحأف لو عيضولاو فيرشلا

 اهلثم هيفماللاو فل الاو ةفاكو ةمطاقوأ رو اهيا ذاع كلوقكر داصملا بص

 نتايياكلاب 2 !نزويرمغلا(رم)اك |ىعاهدر واياكار لااهدر وأف

 ةبودك مما جتفب رمش عقجاو ةدشلاة نا ناوي رهقلا وربع ارو واع أ ابنا

 8 ًااهمضووللا لوك نا لدحرو هدرا دش وروا | كنا نوعاو بوبو

 يم ةرمغلاو ة تام نرو ة ةرمع نالاو فرظهبابو رومالا

 ترمغتواهنولوفصيل اهبجوهب تلط ىأ اريمغت اهبجوةأر مات رمت دقو سرولا
 ةعارزلالمتح امنعرزي ماموه لدقو صال |دض ضرالا نم صاخل اوهلثم

 ءامو تاك "سك لوعفم ىنع لعاف وهف هرمغبف هغلبي ءاملانال صاغهل ليقامتاو
 صضرالا تأوم نم ءاملاهغلسالامو رماعلا هب لبأقمل لعاف ىلع نيام اوقفأد

 نالف لام هرعق؛ئثلكروغ (روغ) ءاملا ىفساغنالا رامغنالاو رماغهل لاقيإل

 ءامو نعأاليامو ةمايم روغلاو ضرالا نم نئمطملااضب اروغلاو روغل أدعي

 ةراغملاو راغملاو راغلاو 5 ءاموب رض مثردكردص!ا,بفصوراغىأروغ

 02 ار ناكلاد ناقل روق ريكسربما يفرابلا خو ابل ل بتزكلا#

 رو أى : اراغوّو دعل اىلعةراغالا َْن مسالا ةراغلاورحشلا نمبرضراغلاو

 20 أمس ءاملا راعو هل ا داعارتلا معزوراغ[لاقيالو لاق هبابو راغ وبف

 ةهشعتراعوهسا (قعا بس علا تانادك ءلكو لك ووكر

 ةريغموةرواغم مر واغ |ذكومغلاباراغم وراق ىدفل لهوا خا واعف ةفلارافت



 ءارلأ باب # ءافلاو نيغلا لصف ١66

 (ريغ) ىن 1 راغور وغل ااقيروغلانابتاريوغتلاو همم رسكن دقو ل اج رمسأ

 نامزلاريغهنمو (تلق) ريغتف ىدل |تريغ كلوق نممسالابنعلا نزويرغغلا

 ورمعوب |لاقورايغأهعمجو رك دمدرفممساوهىبادكلالاق ىرهزالالاقو

 ةريغو ريغ راغب هله | ىلع لجل ا راف كلوق ردصم حتفلاب ةريغل |و ةريغ عمج وه

 تفلتخا ءايشالا ترياغتو ىريغو رويغةأرماوزارغورويغ لج رواراغو

 اهي تفصو ناف ىئتسو اهب ف صويةلك ىهو رايغا عم اوىوس ىنعمي ريعو

 مسالل بحي ىذلاب ا ىعالاباهنب رعأاهب تينثتسا ناو اهلبقام بارعا اهتعبتأ
 دس | ىنب ضعن ءارقلا لاق ضر اعع انتتسالاو ةفص ريغ لص ن!كلذوالادعب عقاولا

 نولوقيف من وأا لبق مالكلا مت الا نعم فتاكاذا اربغ نويصني ةعاضقو

 لال |ىلعاهمصدتف الا ىنعميريغن وكي دقو ك ريغدحأ ىتءاح امو كريغ ىف ءاحام

 أذكو ايغابال اعئاح رطخا نفلاقهن ًاكداعالو غاب ريغرطضا نق ىلاءت هلوقك

 راغلا(راف)ة(ءافلا لصف ل ديصلا حر يغىلاعتهلوقوءانإنيرظانريغىلاعتهلوق

 دقو فءضل اورادكن الاةرتفلا(رتف) ةغانلا كسااةرآفو ةرآف عمج زومهم

 لسر نمنياوسرلانيبامةرتفلاو|ريتفنهللاهرتفو لخ دباب نمدريغو رحلا رتف

 فرطنيبام رطفلان زوي رتفلاو اديدح نكي مل اذا راق فرطو لجو زعدللا

 هباو سجيتاف هس ىأرجفنافءاملارك (رخ) امهتحتف اذا ةبايسلاو ماهعالا

 هلوأ ىف قفشلاك ليللار +ا ١ ىفرجفلاوةرثكلا د دشرجفتق اريجفته رش ور مصل

 هلصأو لخدامهمياو بذكر شو قسف رشو حبصلان ءاصأك انرطأدقو

 ميدقلا دعو راختفالااهحتف وءاخلان وكسب رخفلا (رثن) لئاملا رجافلاو لما



 اه ءارلا باب * ءافلا لصف

 مصخت ار خافملا ريخفل اوموقل ارخافتو اضي أرختفاو نيتحتذب |ركنو عطق هباب و

 عطقباب نمدرخففهرخافورخفل اريثكلا تيكسلا نزوب ريشفلاو مصاخما
 : اوف وءاخا تشب ةرخفملاو اما وابا هنمم 5 نى اوجه اارذلو

 هرفأوبرمهارارفرسكلاب رفي رف(ررف)د ملا“ ىشلار خافلاو ف زخلاراخفلاو

 ناذه ثي دخلا فوثن ؤملاو عن اونا نثالاا ةكوراف ىأربنزوب رف لجروهريغ

 كروت اك راف 0000 اه رف سارق ىلعدرأ الفأ شيرق رف
 حلصي مملارسكي را سرق ةنافما سقي اا [حاشتفاو بعضو بحاصو

 عضوملاءافلار سكب رفملاو ىفملانيأىلامتهلوقهنمو رارفلا رفملاو هلعرارفال

 رزفو لبوعطَش اذا بوثلا رزفادقو بوثلا ف خسفلا حتفل امر زفلا (رزف)
 هدم اويكو او قابلا يبنلا | ريق رقت نا ود ةهتم "وقل
 هرطفو رطفلا مسالاو مئاملارطفأ (رطف) ءرسفينأهلأاساذك هرسفتساو

 موثورطف لج روريسايمو رسوم لثم ريطافم موق و رطفم لج رو| ريطف هريغ

 انكو ع روسلاو لصالا فردصم وهو زو رطفم ىأر طف

 مضل ايرطفلا هيف نابتسأ ىت ّد> ناجعلاَت ان كو فوقنا تويتعا 9 ىووطتلا

 قةشت'ىثلارطفتو رطفنافمرطف لاقي قشلارطفلاوةقلحلارسكلاب ةرطفلاو
 للا ىضر سابعنب|لاق رصن ةعبرالا بابو عارتخالاو ءادتبالا اضبأر طفلا
 قناع نان اغا >< تاومسلا رطافام ىردأال تنك هتعىملامعت

 يدل يعتاوحو ري ادضرطفلاوا لاو اهم دع |عاات طق هنأ لاف ريب

 ناتيو.رطقلا ىارااوب كاباواش يطق ويف 6 ازوا نعت 27 نقلك و رتع



 ءار أبا * فاقلا وءانلا لصف ١6 ب

 هيلعىلا فيس مساراقفلاوذ (رتف) ىرط ىأريطف سدح وري زبخ ىدنع
 د رهط : راتف ترسك ىأ |! ةرفافلاد رقف لاب ةهادلاةرقافلاو ءالسلاو 0

 لاقو هلءىشال ىذلا نيكسملاو شعلا نمةغلب هلىذلا ريقفلا تكلا نال

 نمالاح نسحأ ريتفلا سنوي لاقو ريقفلا نم الح نسحا نيكسملا ىمصالا
 ىنارعالانب!لاقو نيكسم لب هللا وال لاقف تن ريف ! يلا عال تلق و لاق ني

 فعضلا وفعضا 3 رقفلا ىفةغل مغل,رقفل 0 و را ع

 هانغأ ىأهرقافم هللا دسورهظلاراتفر و كللااضيأرىقفلاو رقتفافّللاهرقفأو

 رقتف ا ىف لاقي هنال ذاشهرفأامو دانغأام مطوقو هرةفدوجوداسو
 ةركفلاو ركفلاممالاولماتلاركفتلا (ركف) هنم بجعتلا حصب الف ىنغتساو <

 هيف ركفن ودي دشتل اهي ركفو 'ىشلا ىفركفأو رصن هبابو حتفلا,ركفلا ردصملاو
 هباو تشاحردقلات راف (روف) ركفتلارشك تنكس ن زوءريكف لج ونمت

 ىروف نمانالفتدتأ 7 0 قف او امتفاضب اانا ر وفول

 نم روشأم فيتختا مشا ردتلا 2 اوفوهتدشر ل !ةروفو نكسأ نأ لق ىأ

 اهع لوحتي م ةأ ةأراالج 1 "نضنأ“ لاو ره :!اكرهفلا وربغلا (رهف)اهرح

 :«فاقلا لصف الع ربغلا نعىبنهنا ثيدحلا ىفو لزنبف ىرخ أىلا غارفلا لبق
 قءاحدقو رباقملاةدحاو اهمضو ءابلا حت ةربقأاو روبتلادحاو ربقلا(ريق)

 لاعو ريش ناب سمأ 5 رقأ و رصن وب رذهبأيو هنقدت سئ ارش وءاهر هع ل ربقملا رعشلا

 0 هريقأف هنأما (لاعتوقو هيف نف دا اريقهلر يصد ريقأ أتكسلان ا ْ

 و ربقلاةدحاوةربقلاومداون هيمرك أام يقلاف بالكلا قلب هاعجن ورش



 ١ هه ءارلا باب # فاقلا لصف
 ةماعلاو ربانقلاعمجاو اهيف ةغلءابلاو فاقلامضو دملا,ءاربنقلاو ريطلا نم ب رض

 هلوةهنمو رابغلاىهو ةرتقعمحر تقلا (رتق) زجرلا فكلذءاحدقو ةربنقلا] وقت

 قيذ ىآ هلابعىلعرتقو رطقلاىفةغل ةيحانلاو ىنال ارتقلاوةرتقاهقه رئىلاعت

 ا ا ا وةقفنلا فمهيلع
 اهحتفو لادلان وكسب وهو تلق * هغابم ءىةلاردق (ردق) رقتفالجرلا

 هللالاق ردصم لصالاىفوهو ئعمب هردقوةهللار دقو لمجملاو سي ذهل ىفدرك ذ
 ردقلاو ردقلاو "سيلا هردق قح هللا اور دقامو ىلاعت

 ىاابحتف ولادلا ردكب (١)ةردقم هل عىلاملاقب وب اضتلا نيك ردت اناا

 000 م وذل جرو ةظيفحلا هذن ةردقلامطوقهنمو ةردق

 ”ارخفو ةردق ىشل |اىلعر دقو ريغال محفل اية ردهملاف ردقلاو ءاضةلا مام و

 ّ 0 لحرو لع رعحح هفةغلةردق ردآقي ردقو فاقل امضباضب ا

 اذا ثيدْخاىفو رمدنو بر خهبأبو ربو هك دف ا“ ىتدلاردقو راس

 يلا بولا هماع تردقو نيئالثاومأ ىا هلاوردقاف لالطا <لع مغ

 ىلاعت هلوق هنمو رتق لثم ففختلاب هلاعىلعردقو رادقماىلعءاح ىاردقناف ٠

 هل ردقتو اريخ هللا ردةتسالاشو اريدقت ؛ئىثلاردقو هدر راب اعرت نمو

 اهريخصت و ةث وم ردقلاو هيلع ةردقلا ؛ىشلاىلع ر ادتقالاو 0 ىأ“ يذلا

 ةرادقلانس ردق ىو ةفاظنلادضردقلا (ردق) س امق ريغ ىلع ءاهالاي ريدق

 قومضل اردكل !لدب ىرخاىفو خس ىفاذك لادلارسكحب هلوق )١(
 هححصم هآ ةشلثماب | سوماقلا



 ءارلا باب # فاقلا لصف © +

 (ررق) هتهركح يأ هترذقتساو هثرذقتو برط باب نم*ىشلاترذقو
 سانلان الر حلا مويدعب يذلا مويلاحمتفلاب”رقلامويو ضرالا نم رقتسملارارقلا
 رسكلاب ةرةلاوةابوطلاةنيفسلاروفصعلانزوبروقرقلاو مطزانمىفنو رقب
 رشيءويلارقوت وصدنطب رقرف دجاج زلانمريراوقلاةدحاوةروراقلاودربلا

 حلا ةرفوت دا ودرب ىأ حلو اب درب ىأامهيف فاقلا مشب رق

 ارسكلاءناكلا, تررقلوق:هفرارقتسالا ناكملاىفرا رق و ةدراىأ

 برش ةء اعدل , رقوارورقوارارقرقأ حت:ةلاباضي أ تررقوار ارق

 اهحتف و فاقلارسكب رقت هد.عتارقو نيعلاريرق لجرو امه ارورثوةركم اعل

 لاقي هقوف وه نم ىلا حمطت الف رقت يتح ءاطعأ ىأهنعهللا رقأو تنس دض

 رق ىأة راقمد راقوةراحهعمدن ز>الوةدراب, ةعمدرورسللف نخسن الودربت تح

 ق+ل ار قأو راقولا نمالرارةلانموهوةالصلا اوراق ثي د |يفو نكسو هعم
 رقلانم هللاهرقأورقتسافهناكم ىفهرق أو هب رقأ تح قحلا,هريغهررقوهب ف رتعا
 ررؤو هيرارقالا ىلعوامح؟ ىشلابهررقو رق ىلع نب هناك سام .ةريغىلعرورقموبهف

 ىادهناكميف راةتنامزالفو رقتسأ يت < رجل اهدنعررقو هرارقيف هاعجءىشلا_

 هرستقا|ذكوبرضهبابوهرهقوهيلعههرك مالا ىلع رسق(رسق) رقتشيام
 ةامرلامث ليقوةروسق نمت رفىلاعتهلوقهنمودسالاةروسقلاو روسقلا وهيلع

 ماشلاب دإب حتفتو رسك:ةددشمنونلاو فاقلارسكب نورسنقو نيدايصلا نم

 هنم نص خاةرشةلاوروشقلا دحاورشقلا (رشق) صن قت قيس هيلا ةيسنلاو

 اريشقت هرشقو هرشق هنع عز ىآرصن وب رضباب نم هريغو دوعلا رشقو



 ١.« ءارلا بان #* فاقلا لصق

 نتابل وب درتحا قة اال 0 ةرشاقلاو نعم رشقتو دوعلا رشقناو

 رمصتلا ينك ل نيملا ميك رشق رو ةليق ثيدح ىفوهو هرشق لجرلا

 ةربرعشف ا ردات أ اربع ويلا را ردبلا ديل ةرمغألا/روفل]

 لعفتنأ كرصق مط وقوروصقلادحاورصقلا (رصق)نيشلاحتفو فاقلا مضب

 رخاو كتباغىأ فاقلا مذب كاراصقو امههف ىاقلا حتفب كراصقو اذك

 دقوىراوللانمرعلاهيفزتكيامديدشتلا:رصوقلاوهءاعترصتقاامو كسأ |
 هللاىضر سابع نبا رقدنمورصق عم او قنعلا لصأ نيتحتفب ةرصقلاو 5

 لاقتلق اهقانع أ ىنعي لةخالارصصقبهرسفو رءقةلاكررشل ىء رابعا امهنع ىلاعت

 ترسف ىرشخم زلالاقو لب الا قانعاهرسف هنعهللا ىضر ساعنءانأ ىورطأ

 هنمورصن هءانو هسح "ىشلارصقو لخدلاقانعاولبالا قانعاةءارقلا هده

 مهسلارصق لاقي لخدهبابو هغلسملوهنعز# "ىلا نعرصقو عماجلاةروصةم

 نم رصقو بنءنزوب ارصق مغلا,رصقي لاطدض ىلا رصقو فدها نع
 ةرصاق ةأ ماو رصنامهمابو هريغىلاهب زوال |ذكىلع ؛ىشلارصقو ةالصل

 هرصقو راصقلاهنم ورصن هبايوهقد بولارصقواهل عب ريغىلا هدع ال فرطلا
 قاوتلا مالا ىف رصقتلاو رصقلا ل ثم رعشلا وةالصلا نمريصقتلاو هلثما ريصقت
 *ىثلاىلعراصتقالاو مورلا كل مرصيق وراصق عما و ليوطلادضرصةلاوهنف

 ةلأب هنعرصقتلقز < نأق هياعةردقلاعم عزنو فاك هنعر 2 ال

 ادالوأت دلوةأرلاترصقأو رصقىفةغل الفلا زمريضفاو داصلاح يتق عم فل

 هدعم رمهةتساو ليطت دقةريصقلان أو رص دقة وطلاز|ثد ,دخلاىفو أ را



 ءارلا باب *فاقلا لصف ؟ . ؟

 . نمهريغوءاملارطقوةرطق عجاضي أ وهورطملارطقلا (رطق) اريصقوأ ارصقم

 وهىذلان أ رطقلاوءاطلاحتفب ءاملانارطقو مزل»و ىدعتر.هريغهرطق و رصن باب

 أولق اميرو روطقم وهف رصن هباو نارطقل ايدالاط ريعبلا رطقواه رسكب ءانطا

 رطفلا نزوبرطقلاو راطقأهعحو فاجلاو ةيحانلامضلاب رطقلاو نرطقم

 رسكلايراطقلا ومهضعب ةءارق فنا رطق نم بليب ارس ى اعتهلوق هنمو ساحنلا

 رطقام مغلابةراطقلاواضيأ نيتمضب تارطقو نيتمضب رطق مما و لب الا راطق

 راطنقلاو رسؤلاةرطنقلاوةرطق ةرطق هتلاسا“ىشلار يطقتو هوحنو سلا نم

 روب كسم *لمليقوالط رن ورشعوةةئام ليقوةيقوأ اتئامو فل أ وه لبق رامعُم

ريطادق مطوقهنمو معاشاو كلذربع ليكو أامهذ ب
 ْ ريمطقلا (رمطق) ةرطنآم 

 . ربظ ىفينلاءاضيبلاةتكلا ىليقوةقيقرلا ةرششقلا هو ةاونااىف يلاةفوفلا

١ ريزطا نروب رطمقلاو ديدش ىآريرطق موب (رطق) ةلخلااهنم تنتةاونلا
 

 ظ دشني و دي دشتلاي لاقي الو تكلا ههف ناصي امةرطمقلاو

 ردعلاهاعوامالا ملام * رمطقللاىبام ملعب سل .

نماهعاقةرجشلات رعقواهقمعاهريغورتمل ارعق(رعق)
 تلق#ترعقش افاهلصأ 

 لاقي مدا الب زيا حتفلاءراغقل اورافةموةرفقورفقةزافمو رفق ضرأ لاير افق

 قو مداه دنع قيل لج رلارفقأو تلخرادلا ترفقأو أرافق هربت لك 1

 ارث ىمسرهشلار خا ىل|ثالثدعب رمقلا (رق) لخهنف تدب رفق امي دحلا

 رامقلاوب رطباب نم لجرلارق دقو جال !نمرسصبل اريحتاضي أ رمقل اودضاسل



 و“

 ٍآ

 ياس ءارلا ناد#فاكلاو فاقلا لصف

 هسعأ ىف هيلغ برضباب نم هرمقف هرماقو رامقلا اومعل اورماقتو ةسماقملا

 حش ىراقدوعو هباغف راهتلافهرخافرسنبا,نم هرمةف هرماقوراقلا

 ره نزو روع ل تيوس وقال أو لال ىلاب وسمفاقلا

 قاسرك ذلاوةيرثىنالاو مورو ىور لثم ىرق عمجو أ ضيبالاوهورذ عج"

 تنام هلم قرف و ةفرضي كا دارت كلا وز هور ىرافق عمجاورح

 هعطق ىأ ىنعيمراتقاو هروتقاواريوقتهر وق(روق) رمقلاانيلعملطانرفأو
 (ربق) ريقلاراقلاو فيفختلاومضلاب خيطبلاو صيمقلا ةراوقهنمو ارّودم

 ىآىرةبقلاعجرو فلخ ىلا عوجرلا ىرةهقلاوهبلغ ىأ عطقباب ن رمد ربق

 ادا يو برضىرةبقلاز ال مسالا ادب, فورعملا عوجرلاعجر

 53 5 5 ) 4 فاكلا لصف + راقلاب اهالطاريسقت ةنيفسلاريقو راقلار لا

 ماا مسالاو ريكملاءالعلا سلحن زوباضيأ 0

 رابكو ريبك وهف ينءنزوب اريك مضلاب ريكي مظعى أ ريكو ةريك هتلعلاقبحتفلاب
 ءايركلا اذكو ةمظملا سسكلايركلا وديدعتلإ راك يق رفا اذافمضلاب

 5 ىو ىدلاور لالا هل رد يوي اقر يقل را و وقم روت

 وهو ركل ءالولا ثي دخلا ىف وبسنلا فم دعقأ أ مضلابهموقريكوهمطوقو

 ركلاونبالان نان ودنءالل ءالولان وكس نا ناوانا كرتتولجرلاتوعنأ

 هانا مرا اوك اان قر كلل او برعم ران فصال ودب

 ةفسعلل تلعج ةينبلا»هذهنال ريك لاقيالو نورك لاو رباك الاريك الا عمحو '

 جر اداه وقتاز رع يقم هل تسون الار5 1 وورويسال ورعألا# هيا



 ءارلاباب # فاكللا| لصف 1

 نعارباكد جلا اوثراونمطوقوماللاو فلالاهيلع لخ دتوأ نئهاصت تحربك 1

 ريبكتلاو همظعتسا*ىشلاربك أو فرسشلاو زعلا ىفريبك نع اريك ىأرباك
 مط وقكر حالا تيربكلا نم زعأ مط وقو مظعتلارابكةسالاو ربك: لاو مظعتلا
 ] ةاقلادذ ةزكلا(زك ) صلاخ ىأتب ريك يهذلاشو ىقوبالاض بن مزعإ

 ْ مموريثك موق وريثك. وفد ةرثك مضل راكيراك دقوةئدرةغلرسك <لاةزكلاو

 . مثوبلغىأرصن بابن همهو راك مثو رئاكوهلامرثك لجرلا رثك اوزوريثك

 | لاقي ريثكلا لاملا مضلاب رثكلاو هنمرثك “ىلا نمزكتاوةرثكلاب
 مك هكلاومضلاب مكانا رثكلاو لقلاىلعهلل د | لاش ورثك الو لك هلام

 نم رثوكلاو ريخلاريثكلا دسلالاحرلا نم رثوكلاو ةركملارثاكتلاو

 اهعلط لبق ا رثكلاو ةنْلا ىف رهن رثوكلاورششكلارابغلا
 برطهباو ونصلادض ردكلا (ردك ) رثك الورم ىفمطقال ثيدحلا ىفو

 ريدك :هريغوردكواضباردكب:ودشن و دكا لثئمردكو ردك و بف لبسو

 اءةيردك الاو ةردكهنولىفىذلاوهو ردك الاردصماضيأ ردكلاو
 وضقناو عرسأ ىأ ردكتناو نابللا ردنكلاو ةفورعم ضئارفلا ىف
 ركلاو ةلخنلا ىلعهب دعصي للا حفل ابركلا (ررك ) موجنتلا تردكنا

 مكلاب ركم سرفو ماعطلارارك ًادحاومضلاب كك وتاركلاع مج اوةرملا

 ر هبا وءوجرلا ركلاو ب را عضوم حتتفلاب رك <.1|و ةاماو ركل حلص

 ةفب اضيا اراركتواريركتءىشلارركومزليو ىدعتب هسفنير كوم رك لاقب

 رم ءابلا مضي ةربز كلا ( ربزك ) اوهو اهرسكي وردصم وهو ًءانلا



 «؟ه٠ 0 ءارلا باب # فاكلا لصف

 رسكناف برض باب نم هرسك (رسك ) برعم هنظأوحّتت دقو ريزالالا
 ةرييكلاو سف يشك لدوورمك ةقانوق راك واش ربك رعبا ررتكلاو

 كوام ٍبقل ىرسكو عطقوةعطقك رسك عمجلاو روسكملا“ئىشلان مةعطقلا

 ىوريكه بلا ةبسنلاو ورسخ ب رعموهو اهردكو فاكلا حتفب سرفلا
 نس اولا 0 هوم مدرج هس نا

 او هدب امو يعدو 5

 ع وه شفخ الا لاق اروفك الان وملاظلاى اف ىلامتهلوقو نودحاح ىأ

 ةيرةلاضيأ رفكلاوبرضهبابوةيطغتلا حافلا, رفكلاو دوربودرب لثم رفك

 موق هنمو مآشلا ىرق نم ىأ | ردك ارذك اف مورلا جري ثندحاىفو

 مثروفكل |لهأ ةيواعم لوق هنمولاحر ىلا تدسن ىر5 ىهفد رضوا و رك"

 رفاكلاوامه وحنو عمجاوراصمالا نود ها شيال ىتوللاةلزنم مهنا لوقير ومقلا ل هأ

 تاتا قنا لاقدر دق دقق اق اعل“ ع قو لك قالو عا رظملاليللا

 بارئلاردملاى طخ .«نالعرازلارفاكلاو هيلع ءن راسب هن الأ رفاكلاىمسهنمو
١ 

  5أ كتلف لها نيفادا رق الا لاه ناك اهو ررقك او ارزلا اوافكلاو

 ةرافكلاسالاو اهيف ثدلاب بجيام قعف نيعل | ريفكت ور فكلا ىلاهبسننال
 ءارلادب دشتو فاكلا مضي ىرفكلااذكوملطلاءاع وليقوعلطلاروفاكلاو



 ءا ابي« ميلا ىلا فاكلا لسفإ <.
 (روك )ذا ريم < ةدحأ ولادك | اوفلا نم ىزمكلا( زك أ سطلانمروفاكلاو

  هتادآب لحرلام ا وكر ودلكولاقهءابوارمال ىأ هسأ رىلع ةماعلا راك
 ةراوكو نيطلا نم ىملا دادحلا ! روك اضيأ روكلاو نار ركو راوك أعمجاو '

 ةلاطرقلاك ”'ىشةراوك 5 ورا ركل رهزالا لاق(تل 1 عمشلا اهل ع لدنلا
 لسعم دي دشتلاو مضلايةراروك- -!!برغلا فول ادنلل سأر لإ قيص نامضف ن مدح

 روك عم اوعقصلاوه: :.دملاد در وح !انزوبةروكلاونيطل |نم ىوساذا لحنلا

 ريوكتو ددشسشو هعمج عاملا وكتو هب امنلان م "0 اع لمحامةراكلاو 07

 كاذ نماذهىف هتدايز ليقوداياهتيشغتر اهلا ىلع للا ريوك:واهروك ةماعلا
 اهءوض سهذةداتقلاقو تراوغ ساعنا لاق ترك معلا 3ك !ىلاعتهلوقو

 ربكلا ربك ]) ىمحتف فات ةماعلا 054 كى لثم تراو كديعولا لاقو

 لاق رهك:الف مثيل ااماق هنعهللأ ىضردوعسم نيهادبعا دءا رق فو 0

 .ةهنطبف ا 'ىشلاعاي دارجفلاك را( رج) ملا لمفإل تا
 ببن م ةننسلاترط (رخ) جلا نعال ل هلع ىلا تيدا قواقاا
 كلفلا ىرتو ىلا وق نمو توسع ءاناوشن ترجاذا لخدوعطق

 عر ارخمتلف لولا مدح ادار اكيدحاىفو ىراوجىنعي ههف رخاوم

 مضلاب روخاملاو لوبلاه يلع ا اهلبقتسيالفاه ار جنيأ نم رظديلف ىأ
 ةردمةيرقلا ىمستب رعلاوردملاةدحاونيتحتفب ةردملا(ردم)قاسفلا سلحم

 ةوالخلا دضحتتفلاب ةرارملا (ررمم) برط هباروتدسف ةضيبلاترذم

 ا يول عم



 1 ءارلا باب # مملا لصف

 دك ند رم | ةعونزا ا عم اوارع ينو ةرللا اهنفالا انهي اةوارلأو
 نا توفي هويدت ل ر مدلا فرنلا نواور قول ووو ا ووققلا ناذعألاو
 رمرملاو رارملاورملاةدحاوةرملاو سلب اةينك ةرموبأ وهفف ةماعلاو ةرارملا

 كفل نش وقلاا ضي رملاوعبرالاعئابطلا ىدحا رسكلاب ةرملاو ماخرلا

 بابنم رموزاتجاى ادرباب نمهيرموهيلعرموةر مود قرن يارجل جرو

 ردصملاو رورملا عض وم نيسحشمب :رمم اوهام رمتسأو بهذ يأاضبأ اروومودو

 هيصوهريغهرماو رم وهف ةرارمحتفلاب رك رم هك ايسر اا فلا ركاز

 ريكلاب قولا( نزرع ا خالو انها اموعا لخأ اهو نالفرمأام .طوقو

 ىهرصم(رصم) ةرذلا نم وهامهنعهللاىذر رمعن.|لاق ةيرشالا نم ب
 ةرصنلاوةفوكلانارصملاوراصمالادحاورصملاوثن ؤتورك ذئةفورعملاةشدملا

 نيراصملا 5 فلرافعرو 57007 نارصم هعمجو ىبملاريصنلا نزوبريصملاو

 كثر دخلا ُْق (رضم) ندملا ندملاقباك اريصعراصمالا رصمنالفو عمجا عمج

 دو ناسللا ةضوت وظواؤاال ووقف مداسا فو راقلا قالت ا هر شور ردع
 رضاملانبللا نم ذْخَي عخيبط ةريضملاو ةغلابمللو ةرثكسلل ددش امتاو هل

 نمءامسلات رطم(رطم) لخدهبايوبورينأ لبق ناسللا ىذحي ىذلاوهو:
 ىعع ترطماو ءامسلا ترطم لبقو انرطم دقو هللا اهرطمأو رصن باب

 (رغم) هبقوتي رطملاف سلب ام عضيملا نزوبرطمملاوءاقستسالاراطمتسالاو

 الوعقن :. ىأحلموءام رقع روقم كمس (رقم) كرحيدقورم الا نيطلاةرغملا

 7 رك اموبف رصن باب نمي ركمدقوةعل دحلاولاشح الا ركملا(ركم)روقنم لقت



 ا ءارلانأ 7 نوتلاومملا لصف 8/٠ ١

 . ءاسسلا روك وي ىلاعتالوق هنمو بهذوءاجو كرحتلاةببنمرام(روم) راكتو أ
 رولا (ريم) افكت شنخالاو ةديبعوبأ لاقواحومجومت كاحضلا لاقاروم
 ىو ذا ميتفلا,ةراهملاو اضيأاهربمأو عطقباب نمةأر 'ارهمدقو قادصلا
 !إ عمجاو سرفلادلو رم اواضيأ حفلا :ةراهم حمفل ايد ربهم و ءااعر ربمدقو ءمشلا

 روهمورمصن زوبر هم عمج ا وةرهه قنالا واحومف ممملا رمل كي ةراهمورا موراهمأ

 هاهارامدقوزانالا هراتعماعطلاةرأا(رب م) رمت اذر هم سرفوءاطاحتفب
 يكد لصف رمأأ ل ام راشمالاورسمالو ريخ هدنعام مط وقهنمو عين

حأو ماعطلارابت اور ,مأأ ىمس هدمو برم ذهنانوةعقر؟ ىشلا ربن ( رين )
 لثم رنادد

 ل ىدفىفدرك ذريعشلاور اوربلا نمماعطلا هعامج رابن الا ىف م*مو < لف راس

 ١ ينعيتارتنثالثهرك ذرتنياف ثيدحا ىفورصن هبابوةوذج يف ب ذجرتنلا(رتن
 ؤ مغلاراثنلاورمكلاب راثنلامسالاو رثتتافرمدن بابنه هرثن (رثن) لوبلادعب

 يامر وهو مج راثتسالاوراتتناا وةرثكللددشرثنم ردو *ىشلا نم رئانتا

 رصن هباب واه ة يشأ ارح (رح) ٌرئافت ةثنتسااذا ثي دخلا ىفو فما اءفنالا

 ةدالقلا عض وم بهذملان زوي رحنملاو رحنلا (رحب) نعلابدإب نأ ر جو راج دعن اصو
 قلحلا ىعرلكةبلا فرحدلاو هريغو ىدط ارحب عذوماضيأأ رحدملاو ردصلا نم

 رحتاو هسفن رحنلجرلار تاو نقتل |ملاعلا نيكسملا نزوبريرحنلاو عطف بابو
 لب ءىثلارخ (رخ ا ورحاتتواصر حهيلعاوحاة7ءىشلاىنعموتلا

 فنالابقث سلجملا نزويرخنملاوةر<ماظعلاقيبرطهبابورحوبف تدفناو

 سل العفمن الن ا ردانامه و نتنما و لاق ءاخن!ةرثكل اعاننا ملا رسكت دقو



 <, 4 ءازرلا تاي لج نوعا لف

 مضلا ردوا رعاك يس عدس ود نال توسوقللاو ألا وف
 ردن (رد) ريال جرخم مث هيف عبرلا لخ دن ىذلا, ءاظعلا رم رخانلاو ةغل

 هتيقل مطوقو هاجت درع هرم قود ودل هكنودشو طةسرصن باب نم 'ىشلا

 رجالا 5 وش ذاق مايالانيبامف ىاابحت فول ااذلا ةروكش ةوكنلا ودودنلاف

 فالا نوكي الوغالبالا ر اذيالا (رذن) ر دانالا عج اوماش ||لهأ ةغايردسلا

 رذنو ىلا ذعزاك ف يكف لانتدل وقهنمو نيتمضب ردنلامسالاو فيوختتلا

 هلل رطدقو رودلا دحاو ردنلاو اضيأراذنالاورذنملاريذنلاو ىراذنا ىا

 موةلارذادتو ارذنهلامرذنوارذن هنن ىلعرذنلاةيورمدن وب رض اب نما ذك

 رولا ند رويرفةاو اوفاغر :دعلاب موت :لار ذنو اضعب مهضعب مب

 نونلاح تير سنلا (رسن) للف ىاووذم نطو فولت ءايونةفايقلا :قلقلا

 رفظ هلا ماوه باخنالرسنلالاقيو رون ريثكلاو رسنأ ةلقلاعمحو رئاط

 دقومالسلا يلعحونموقماندأ نم داضيأرسنوبارفلاوةجاح دلارفاذك
 قست نيعلا قام ف ثدحنةلعداصلا و نيسلابر وسانلاوماللاو فل االا هياع لخ دن
 انفي رينا وون عم وهو ةقللا ىوقدعتلا ىلا وجو اذ [ ته دنو عطقننالف

 ةلزتع ريطلا عابسل عضبملا نزوبرسنملاورصن هبابودرسنمي محللا ىزاملا فتن
 رشتنملانثتحتفب رشنلاو ةبيطلا ةحتارلارصنلان زوب رشنلا(رسذ) اهريغل راةنملا
 روشن ع رهنم ورصن هبابوهطسب هريغو عاتاارشن وءالارششن كلم اثيدحلا فو

 هنمو لخدهبابوتوملادعب شاعرشان وهف تياارسشن ونيتمذب رشن حايرو حتفلاب
 ( راع - ١غ)



 ءارلأب اب # نونلا لصف ١"

 فك هنع هللا ضر سادعنءاًارقهنمو هانح !ىلاعت هللا اهرشنأو روشنلامو

 ءارفل |لاقاهر شن نسحلا ١ ارقوهرشتا ءاشاذا مى لاعت هل وقب مجدح دحاو اهرشن

 رشا وما ورشنف ىلاعت هللا مر شن هن [ألوشنأهجولاو ةلأك ىطلاورشنلاىلا بهذ

 هعاذأ ريك ارمشنو هم طقسام مضل برا ثنلاو رصن هيابوراشنملاب اهعطق ةشخلا

 ىو ةرشنلا ند م ريشنتلاو ةراكلا ددش ةرعددم فمدكو برضو رصن هبأدو

 لقبه رماثن مث ارح سىنعي هباص ا ابط لعل ف لاقدن!ثي دخل !ىفوةيقرلاو ذيوعتلاك

 رشا و عاذ بار شتا وترش لاهل بتك اذا ا!نكوماقر ىأسانلابر .ةرع

 ريصدلاو ةرصنلا مسال و ارصأ هرصنس هوداع ىلع ه هرمصل (رصن ( طعن ل رلا

 همحو ا رصانلاعمج و فارم أوفا رشكر اصنأ اهعمجو ر مانلا

 اضعب مهضعب رصن موقلارصانتو هيلع هرصن نأ هلأس هو'دع ىلعهرصنتساو
 لاهو ىراصتلااهيلا بست. ماشلا ةيرقن ار حن زوي نارصن ومقتتنا هتمرصتناو

 ظ ملوةءامدب ونامدن عج ىعا دنلاك ةءارمصت ونارصن عج ىراصنلاو ةرصانابمسأ

 ْ اوبافث ء, دكا أقواس نارصن هلعجا ريصدت هرمدصل و ةيسنلاءأ أب الان أ رصن لمعتس

 بعذلا ريضنلاو مضلاراضنلاو رصنلان زويرضنلا (رضن) هنارصتوهناد وهم
 دقو قذورلاو نسا ةرصيلانزوبةرضنلاو '؟ىثلك نمصلا اراضنلا ل دقو

 زليوىدعتياضيهبجو هللارضنو نسح ىأةرضن مضلا رضن هيجو رضن

 هبجوهللارضا وب رطباب نمرضن ديبعوب | ىكحو هيفةغل فرظ باب نمرضن و
 هللا رضن ثر دخل |ىقوهمعن ىأدب دشتلابأ سمادللا رضا و ىعع هرضنأو اريضتت

 رطن ) عصان ضيب وعفاف رفصأ لثم رضان رضخأو اهاعوف ىىلاقم عمسأ سما



 51١ ءارلا باب # نودل لصف
 رظنلا (رظن) ريطاونلاو نورطانلا عّمجاو مركلا ظفاح روطانلاورطانلا

 راظتنالااضي أر ظنلاو؛ئشلا ىلا رظن دقو نيعل اي*ىشلا لم أت نيتحتفب نارظنللاو

 هيف ىذلارغصالاداوسلاةلقملافرظانلاو ارظن ضلاب هرظديهرظنامهنم لاق

 ريخأتلاءل اظلا 907 اهدلاو ظفاحلا ”ارظاأنلا ود ركنا نب نيماللاق ونيملانانا
 05 ا

 ةراظالاو هريخم نم ريخ هرظنملاقبو هقرملاةيرتملان زو ردو ةرلانلا

 هيف ةغل ريتلان زون رظدلاو هلثم ءىثلاريظنو 'ئىشىلانورظنموقلا أاددشم

 لجرلار عت دقوموشيلا فتوصةرعشلان زوبةرعنلا (رعن) دنلاوديدتلاك

 ريعاوتلا دحاو روعانلاوهناذأ نيتحتفب نْذؤملا تارعنو اريعن رسكلاب رعشإ

 ةدحاوةزمطا نزو:ةرغنلا (رغن :) توصاموءاملا اهريدب اهم قدس لا

 ريغنلا لعفامريمعاب أي ثي دخلا !ءا هريغصتب وريقانالا رمح ريفاصعلاكريط ىهو رغنلا
 ةأرااكل:لوق هنمو ظرغلا نمهفوج لغي ىذلا وه فتكلا نزوبرغنلاو

 رفتت وارافن رسكلاب رفتتةءادلا ترفن (رفن) ةرغن هنعهللا ىضر لعد, دح ىف

 أريضتتهرفنو “ يثلا نعدرفنأو برمض باب نم ىنم نم جا |رفن وار وفن مضلاب

 ةرفا ىأ ةرفهدتسم رمح هنمو اضأ روفنلا رافتتسالاو ىنعمب 4 هرفتشسأو

 ىلا ةنالث نملاج رةدعنيتحتفب رفنلاو:روعذم ىأ ءافلا حتفب ةرفدتسمو

 ةليل ورفنلا مويلاقيو امهيفءافلان وكسب ةرفنلاو رفنلاو ريفنلا اذكو ةرمشع

 رفنلاموي اضيأهللاقيورقلامويدعب وهوىنم نم سادلا رفنبىذلا مويلل رفنلا
 لجر للخ ث يدا ىفوءروىأ هداج رفن وريفنلاءويوروفنلا مويوءافلا حتفي



 ءارلاسا #نودلال صف "1

 هيفاجت وهو“ىثلا نم*ىثلارافن نم وهةديبعوبأ لاق مرو ىأهف رفق ىصقلاب

 امهاب وراقنملاب هبقث “ىلا رقنواهطقتلاة بلا راطلار قت (رقن) هدعاستو هنع
 ةرفح اضياةرقنلاوةكيبسلاةرقنلاو روملاىف خفن ىأ روقانلا ىف رقأورصن

 اضياريقنلاو ةأونلارهظ ىفقلاةرةنلاريقنلاو اذةلاةرقن هنمو ضرألا ىف ةريغص

 نزوب رةملاوهنعىهنلادروىدلاودو هديمادتشيف هنف كنف رقش ةيشخ لصأ

 ن.الاقو فنك هنعرةنأوربقانمدعمجو راجنلاو رباطلا راقنمو ل وعملا عضبملا

 هتعفكلل هللا ناك ام ى نم ْوملا لتاق نع رقنمأ هللا ناك ام هنعهللا ىذر سابع

 اروكنواركت ردكل ايهركن دقو ةف رعملادذةركنلا (ركن)هكلبيّنح

 ىلاريغتف هريذ ى ار كنتفهركنو عع هلكءر كمت ساودركن ًاوامهسف نونا 25

 ريكنو ركشمو رك رد لا ريغت ركن الا و ريكشلا ورك انملادحاوركنااو لوهجت

 كرحم دقو اركن ايش تئجدقل ىلاعتهلوق هنموركسناركسلاو نكلمامسا
 ”كعمجو عيسفتكلانزوبرغلا (رم) دوحْلا راكتالاو ردعو رسعلثم

 ةدرباضي اةركلاو ةركىنالاوذاشوهونئتمذب ررعشلاو ءاجومضلاب روك

 عجأ ىآرسسنزوبر يك ءامو دعس ثب دح ىف هو بارعالا امل فود نم

 راثتساو ءىشلاراناوراونأ عمجا وءايضلارونلا (رون) بدع رغوأ ناك اءذع

 لاقيةرجشلاراهزااض أ ودو رانسالااضيأ وهوةرانالا رب ودتلاوءاضأ ىأ عم
 واولا نمىهو ةثئؤمرانلاو اهزون تجرخ أ ىأترانأو اريودتةرحدلاترون

 اهلبقامةرثكسل ءايواولا تبلقن انارينو رونأو روناهعمجو ةريون اهريخدت نال
 لطتاضي أر وتواهرصبت ديعب نمرانلارودتوءانحشوةوادعىأ ةَر مهو



 "1 ءارلا با# وأولاو ن هلال صف

 ةدحاولا رجشلا رون اددشم امومضم راونلاو راتنالوقيمهضءبو ةرودلاب

 اهقوف عض ب هاكا والا ور اييلعل درر تلا نال وي قيراط رعراذااوةراون

 رونلا نم هنالواولاب روانلا عم و ميملايتفب ةرادتسالا نم ةلعفم ىهوجارسلا

 0 بساع

 ليلقلا ىف تلق هتعج نافبا رسل اوباذعل |عمجي الا عمجيالو ليللا دضراهنلا

 ناسيك ن.ادشن أو بحس و باحسك نيتمضب رهن يثكل اىفو ربمأل

 رهنلاب ديرثو ليل دير“ * رمشلابانتل ناديرللا الو
 دابا أ روت و تانج ف لافتا وذوي نانا هجن ر[سقوتا طا ووك وروستلاو

 ىف ليقو ربدلا نولويو ىلاعت هللالاق ماو ءادحا|ولاب ربعي دقو
 هسفنل لعجو ضرالا ىف ىرج ءاملا نع هرمح نر رمح و هعسو ءامض

 هلسرأ مدلا رهعأو رهنتساو رب دف ىرج ريثك لكو عطق امهءابو اربع

 رباهتلا (ريم :) هلثم هرهتتاو عطق هبابو هربز هرهنو راهنلا ىف لخد رهمأو

 يف هللا هبهذأ شواهم نم الام عمح نم ثيدحلا| يفو كلاهملا ربامملا نزوي

 نارينلا عمجاو نروثلا قدع ىف ةضرعملا ةشخل |نادفلا رين ( رين ) ربات

 زوجعلا مايانممون رجفلا نزوي ربولا (ربو) #* واولالصف + راينالاو

 حتتفلابو درفلا رسكلاب رئولا (رو) ةربو ةدحاولا ريعبلل نيتحتفب ربولاو

 رسكلاب مع ةغلو مغلابف دع نما ةفلابأو ةلاعلا لها ةعل نه نددألا

 ىلع لازم لاق. ةقيرطلا ةريتولاو سوقلا ريو نيتحتفب رولاو امبيف



 ءارلا بإب © واولا لصق 1
 هلوقو 0 هصقئاضبأ رسكلابارتورسكلايهرتب هقح هرتوو ةدحاوةرمتو

 تيبلافىأتيبلاتاخدمطوقكا كلامج ىف ىأ كلاما 5 نلوىلاعت

 ةعياتملاةراوملاونععاريتواهرووهسوقررواوهنالصروا هنمو هدقادريوأو
 ةرااوموةلصاوموةكرادمىهف الاوةرتفاهنب تعقواذاالاءامشالا نيب ن وكن الو

 نال ةاداولاهبداريالوارتوهب ىتاتونيمويوأ اموي رطفتو امويم وصت نأ موصلا

 ضعبر !قاهضعبءاجىأ ترئاوتف بتكلارلاو كلذكو رئولا نم هلصأ
 فاهفرص كر نفنوشالونودتناتغل اهسف ىرن وعطقنتن نأ ريغ نم اروارو

 لاق درفلا وهورتولا نم ىر ءو اهبلصأو دو وجا ًاوهوثدن اتللابفلأ لعج ةف رعملا

 ايفل !لعجاب مون نمو دحاودعب !ادحاوىأىرتت اناسرادأس رام ىلامتوهللا

 لاقرثاومورئابمعمجاو ز ومهم ريغهندبل رسكلابسرفلاةرثيم رو ةقحلم
 نم مجاعالا بك ١سم نم تناك اهماف ىهنلااهيفءاج ىتلا رم | رئايملامأو ديبعوبأ
 بصي ىأ,فلا طسوقرجوب ءاودلاحتفلاب روجولا ( رجو) ريرحوأ جاسد

 ىأرجناوءاودلاهب رجوي طعسملاكرجيملاو نعمب هترجوأو ىصلا ترجو لوقت

 ثيدحلا فو لغلاك نيتحتفب رحولا (رحو) رجتوُأ هلصأو روجولاب ىوادت
 هنملاشالودعدب ىآدرذب وهوةعد ىأةرذل ودل (رذو) ردصلا روب نهدي

 هاصأو أجلملا نيتحتف رزولا (رزو) كراتوهوهكرت نكلورذاو الو هرذو
 لك اوأاولك الكرزاوماريز ولاو حالسلاوةراكلاو لقثلاو الار زولاو لبجلا

 نإ وىلاعتهلوقوحاحصلا ةرابعإلا ملام رت نلو ىلاعت هلوقو (؟)
 ها 11 ؟لامعأ ىفكصقتتب نل ىأ <لامأ كمي



 5« ءارلا بان # واولا لصف

 نالف رزوتسادقوةرازولاىفةخا حتفلا,ةرازولاو هإَش ىأ هرزوهنعلمحندنال

 ةرزاورزتالوىلاعتهلوةورزولا كرلجرلار زاوهلرزوتيوريمالارزاوءوهف

 ىئ رخآ ملا ع 1 مئانال شفخالا لاق وى را يو ناي اورو

 هاعاف مس لامىلعرزوبرزوو رسكلابرزيرزوو رزويرسكلابرزو هنملوقت

 لال درفاولوتاروجام ناكللتاروزام د |ىفلاقاماو روزوم وبف

 دعوهبابو اهرشآىف ةغلز ومهم ريغراشدملاب ةيشحخلا رشو (رشو) تاروزوم

 ريشا ولا هللا: نرعل فيولا فوارق وعاش نال ةهع ا اك ريقولاو
 ثي دل |ىفوه ا كصلارزولانزوب رصولا (رصو) ةرمثتؤملاو

 نع لت اج (ىعو) راطوأ هعمج و لعف هنمالو ةجاملا رطولا (ر طو)

 كيسا طل ةروعومضلاب رءودقو رعولقتالو رعو باطمو نيكستلاب
 ماتلا ىشلاروفوملا (رفو) ارعو هدجوهرعوتساواريعوتهريغهرعووارعو

 رفولاومزايوىدعتب دعو با, نمهريغهرفوواروفو ردكلاب رذيعىشلارفوو
 مثوهافوتساىاهرفوتساواريفونهقح هياعرفوو ياكل لال ارسصتلا نزوي

 دقو ل اركلابو نذالاىفلقثلاحافلاب رقولا (رقو) يل يلع

 ريعبلا لمح ىفقسولا ورا ار ل خلا لل >ىفرقولا امعئسامرثك ًاوهريعيرقوأ
 انك تو و وسور سوا دوي ن6 اراك هلا ظقاوأو
 رقوم نمءاطاتفدحاءاو ةلخنلل نسل ىلعفل ان ال سايل اريغىلعفاةلاردكو

 ىف قمار ءانسا | لمك هيقم ندمقلا نع ال لفادنوا رعا ىناق لق ريكتلاب

 دعوباب نم هنذاهللارقوو مهف هبابو تمدىآ هنذآ ترقو دقو ذاش حتفلاب

 ىيريييال##



 ءارلا ناب ءاطاو واولال صف لا

 م ١ لليل رفع - اةو ركلابر قب لجرلارقو دقو ةنازرلاو لا حشفلابراقولاو

 لان رقوارق ٠ مورسكلا نكت وس فن رقوىلاعتهلوق نمور وقو وبؤةدع

 ”نذوج راك. هل وق واضن نب زرتلاو مظعتلاريقوالاو رارقلانم وبف

 هشعواولاحتفي طلاركو (ركو) لن مةخالا نعةمظءهللز وف اال ىأ اراقو

 نفع كلا مق لق تلو # راكوأ او روكو هعجو رجشوأ لج ىفناك ثدح

 حتفب بارشلاب رتيتسم نالؤ لاَ (رتج) 4 اطا الصف اده ملاح اع

 امهم دح اأو أك دااذا انالج رلارتامموهمف لد قامىلا ادا هب عل ومىان 'ءاتلا

 مسالاو اضيأأ انا ريغو رصن هبابو لص ولاد رجم لا (ر معآ الط هبحام ل

 عطامتلا رجاهتلاؤ ةيناثلاب ىلوالا كرتضرأ !ىلاضرأ نمةرجاي لاو ةردطا

 مالكلاو رجاهوبف رصن باب نم ضيرملار جد قونايذطااضيأ مح 00 أو
 اروجبمنارقلا ادهاودخما ىموقناىلاعتهل وقد ريغو دهاح رسفهبو روجهم

 رجطاو قطا فا الاو ادا وهو راجنالا نم مسالا مضا!ب رجطاوالطاب ىأ

 رجهلاو ريجبتلاو رغادادتشاددع راهنلا فصن ريجطاو ةرجاطاوحتفلا

 اورجاه ثيدحلا ىفو نيرجاهملاب همشت فرالف رجبمنو ةرجاطلا ىفرسلا

 عضبكا للا فو فورصم رك ذم دلو مسا نتةدتفب رحغو اوردهم الو

 امال ه ردهأو برض هبابو لطب همد رده (رده ) رجن ىلا رم
 سدل الطاب ىااهحتفو لادلان وكس ارده همد فبهذو هحاباو هلطنأ ىأ

 هنرجنح قفهتوص دّدر ريملا ردهوتوص مالا ردهو لقع الو دوق هيف
 . 1 ءءء . 2# . ِ
 وبرضهبأبو هقطنمىفرذه( رده )اريده رسكلة ردو دهامهنم لوقت



 "ك1 اناا دهمانلاو كاملا لن
 ةرزمهن زوو ةردهو ناديك رو هوهف نايدط | وهو نيتحتقب رذطأ م ءالاو

 عمجلاو روسلارطا(رمه)زك اهمالك رذهأو راذهمودب دشتلاراذهو

 نالق ا براوةرتكو كيت ةيهىئنالاو 0

 ركل رهبرهدقودرب العرب 3 نم هح بن ود هتوص باكل رهواوقوس
 نصغلارصه (رصه) ىوتلادسالا ري زطلا (ربمه) هج وقر ههراهوا ريمه

 رمهاو رصتهبابو ةيصعمدلاوءاملارمه(رمه )هيلا هلاماق هس رب دخ 1 نصغلابو
 اضيألاَمو رئاهويفاضيأ اروهو لاقبابنم فرج اراه (روه) لاسءاملا

 ىلاىنالثلا 0: نمبولقم م وهو رئاهاودأر و عفرلاعضوم ىفدو وهضف > راهفرح

 لاش ةالاس لقب 0 ا مل ووفر وهو ىئابرلا

 ا او ابا يلا روسعملا

 ةرسمملاو ةدمملا دضةرسسملاو نعالادضرسالاو ابن ىا ىنععهلريستساو

 لاق ةفاضالاب هرسمىلاةرظنف مهضعإ أر قو ىنغلاو ةعسلاهمضو نيسلاحتفب

 نمايلاضيقت رسايلاوءالزالاب برعلاراثرسدملاو ةنوعمو ةم ركمعجامهف

 هركشي موضعا ورساي ىفةغل لج راي رسام و اراسإ مهب خخ ىاكب اصاب رسايل وقت

 راسلاوا عيمجج هيدس لمعد ىدلل 3 ا ا



 ىازلاب اب * متل ىلا لالا لصف ك1
 لج رلارسي دقو ىنغلاةراسلاوراسلاو رسكلايراسلا للقتالو نيعل اف الخ
 ريسلاو املقام ةمضواموكللاواو هعراضم قءايلا تراص ىغتسا ىأرسوب

 نيه ىأ ريس سو ليلقلا

 4 ىاز لأ بأ 0

 اعامتاابمضي و ةزمطاحتذيزرأ تاغل تسهيفزرالا (زرأ) *فلالا لصف
 ' نزرالارجش نيتحتفةزرالاوزنروزرورسعو رسمك ز رأو زراوءار ارلاةمؤل
 ' ةنيدلاىلازرأيل مالسالاز انيدحلا فو ربونصلا رجشءارلان وكسب ةزرالاو
 زيزالا (ززأ) ايف ضعب ىلاضعب عمو مشن ىأ اهرحج ىلا ةيحلاز راتاك
 ئزاكز زأآافو وىل اد ناكهنا كب د |ىقو ردةلانالغت ود و دعرلا توص

 مىهيرغت ىأا زأ ثزؤت ىلاعتهلوقهنموءارغالاو جيبمتلازالا وءاكبلا نم لجرملا
 نونلاوواولاي »وهج دقو طبلاامهنفةزمطاركيزوالا ,ةذوالا(ز وأ ) ىصاعملا

 هريغهزربأآو لخدهبأتو جرخزرب (ذربر 6 ءام 1 ١

 نزوبزريملاو طئاغلا نعةيانك اضيأ رض براق ةزراملار كلاب زارللاو

 زاربلاىلاجرخ لسجرلازربتو عساو ءاءاضنلاحتفلإب زا ريلاو أونا هذملا
 هزب (ززي) هباحأ ىلعقافاضي از ربو هب وهرهظأ ازيرن ئكلاز ربو ةجاحلل

 باشلا نمزيلاو هبات -اهزتياو باس بلغ نم ىازبزعنم لث |ىفودرهبايوهبلس
 زاوبأعمْلاو ىزابلاىفةغل زابلا (زوب) ةئيطاردكلابةزيلاو زازبلاةعتمأ

 رسك زرجوزرجضرأ (زرج) * محلا لصف# ةازب ىزابلاعحونازببو
 لختلاوريلازج (ززج) ىنعع هلكر منو ربنك زر جوز رجواهبتاينالر سعو



 51 ىازلاباب # ءاخلاو محلا لصف

 ملاح تفب زازلانمزاذهو هيزتام سكلايزجلاو دربانم”فوصلاو

 زجينأ هلزاخ مغلاو لخنلاو ربلا زجر لخنلاءارصوداصخلا نمز ىأ اه كو

 ريسلا ن مب رضزمملا(زجح) عطق اذاهريغو <دالا نم طقسام مغلابةزازأطلاو

 ريعبلاد»ب دشتلاو حتفل اب زامْاو برض باب نم ريعيلا زمح دقو قنعلا نمدشا

 ٌناط اه فرك ديمو زمحلا ةقانةزال اوزاوددلافوتلق # ةيخاوكرب , ىذلا

 1ذكو اضيارصقلا,ىزماودعت ةقانلاو عيرسىأ رصقلاب ىزمحرامحو

 ةدحاو رسكلابةزانلا ( زنج) نيتلاب هش قيلعلان زوب زم او سرفلا
 ووش وود تملا ا نكي لاذاف رب رسلا ىلع تمملاءانعمو يعن ةءاحلا و رانا

 وردا ( ريزع) وقعت ف نقدتا| ريب وه 5 د :املضقانما ذهتلق * شعنو

 5 اهر كو ملا حت هب رغسلاو سوردلازاوجو هممتوهلتق عرسأ رجلا ىلع

 يا ا ور دما لح عا هو رو ازيبجت شيخلاو سورعلا
 زاتجاوهعطقو هفلخهزا> ا وازاوجز ويهيف راسو كل س عضوملازاد دوج

 افنعىأ هنع هللا ' اخو هزاح ىأىن عك هواك هريغ ىلا ”ىشثلا زواحو كلس'

 فخ ىأ هتالصفزوجمو كلذدلغ وس ىأ هلزاحأو ازيوجي عنمامهز وجو
 اقبرط ىأ هتجاح ىلا ازاحم سمالا كلذ لعجو زاحلاب ملكت ىأهمالك فزوجنو'

 ةدحاولا برعم ىسراف زوجا نم ىنعزواجو نعز وج مهلا ل 00

 8 اه راع اورو ارادمقا اهيف حتفل ا ةزاحم ضرأو تاز وج عمجلا 1

 رصن هبابوزجحناف هعنم هزجح (زجح) 46 ءاخلا لصف اج ءاطعب ىأ ةينس
 موآةلا زجتحاو دالب زاجأاو ةلبق ثيدحىفوهو ةماظلان ي:<تفب ةزجحل

 ؤ



 هزرجححو هرحح نرو هدّمعمرازالا هرحححو زاجل اون أاضبأ اوزدئاو

 زررحاذهلاقي نيصحلاعضوملازرخلا (زرح) ةكتلااهيف قلااضبأ ليوارسلا
 ظ ْ (ززحر هاقون ىأ هنئمزر وأ انك ٠ نمزرتحاو انرح 3 وحدلا ىمس ؛:وريرد

 ظ دقو ةزح:دحاولا و '؛ئشلاف ضر فلا ز حلاو ْأص . ادزح اودرهباو هعطقد ز 8_5

 اهيف زحام ىنعيبولقلا زازح مالا دل قا ادر با,نم دوعلازح

 كثر دحلا فو هن زجح مضلاليوارسلاةزحو بلله هءلع نئمطبملو كدو

 ةدحاولا سأرلا ىف ةيريطازازحلاو هيسشتلا ىلعوهو هتدعب ىأ هزحذخا
 نم هعفد هزم ه*'مو ( زفح) ه وحول .غنم بالا فعجواضب 2: اضأ در زحلا وةزازح

 0 || زرمتح «تيأرو 00 ملازغ ل . كمااو برشا هيباخ

 ١ 03 > رلاز م و لجرلا 0 ل وتسلج

 ظ ١ هنعهللاىضر سابعنأ ثد دحح ىو 5 دأ ٌوهلازيمح وهف دتشا ىأ فرط

 ْ بتكولاقهباب وعمجلاز وحلا( زودح)ا وف اوامتم !ىأاه ١! 2 لامعألا لضف#

 ١ ىلامذن ؛اامنيطاز زو زحل اواضبأ 5 هزاح دف فلا : ؛مض نم لكو

 ١ هنعذاجناو هيد أد كاتز ولان زو ةز واو حر ةيحان لاو ابق 5-7

 ريحا ( زخ) ة(ءاخلا لصف ا رخأىلامثزك |سماوكرتموقل ازا اول دع
 مهمعطأ موقلازبخو هزدخاو ناز خدقو او عمم

 زافقلا نزويزابخلاو سمات ونبالك زيخوذ زباخ لجرو برضامسابو زا
 رصن باب نمهريغو هك ازرخ (زرخ)ف ورعمتدنروصقمددشمىزابلاو



 5١ ىازلا باب * ءارلا ىلا ءاخلا لصف
 مظنييذلا نيتحتنب زر اوهبز رخام عضبما ترزوب زرخلاو زارخوبهف

 _:رهزوز ل ادحاو زا (ززخ) هراذفاضياربظلازرخو ةزرخةدحاولا

 نكاد ا واعد لا نو اور اوفو ظةاوتألا محالا زتخ (زتخ) بايثلا

 سالا نيوع ابج زوكلا كد زوخلا (زوخ) تاياوزيخ وذ وه لاقي

 لم#لل لام وبرعم ىسراةبوثلازورددحاو زردلا (زرد) لادلا لصف

 5 را كلاب زياهدلا(زاهد) زوودلاتانب نابئدلاو

 سجرلا لثمردلا زجرلا (زجر) *(ءارلا ل هفإلب زيلاهدلاعأجاو برعم
 ىل اعت هل وقامأو مصلاوهدهاجملاق اههذو ءارا || ا حرلاو ”ئرقو

 زجردقو رعشلا نم برمز زيتحتش 0و عال لا نم ازجر

 لفقلااهف لخ ديلا ةدب دطاةزرلا (ذزر) ها وق راو ريمتاون ةويعتا لا

 ىزعرأ|(زعر)زرالا ىف ةنل مضلازرلاوّدرهبابوةزرلا هيلع حل أ بانلازرو

 !ذكوزتعلا رمش تح ىذلابغزلاروصتم ىازلا ديدشتو نيعلاو ميلا رسكب
 لاف فلالا و توم ع ازعرملا

 ةرئادلا ردم رهن هبابوضرالا ىف هزرغ حمرلاز كر 0 كرز 0

 قل ات وعلا زكرلاود زكرمز الف لخأ لاقي هذ وم لجرلا زكى مواهطسو
 هناك ةيلهاجلا لهأ نيفدرسكلاب زاكرلاوازكر مط عمستوأ ىللاعت هلوقدنمو

 ءامالاوةراشالا نمرلا (نمر) زاكرلادجو لجرلآّركر أو ضرالا ىفزكر

 مهن اكزرالا ىف ةغل مضل! زئرلا (زتر) رصن وبرضءبابو بجاحلاونيتةشلاب
 لاق هبابو هربخو هبرج هزار (زور) انون نيءازلا ىدحا نم اولدبأ



 ىازلا باب * نيعلا ىلا نيشلا لصف فق

 ظ (نش) سعذ لبق وضبقنا ازا مشالح رلا زامشا (زمش) *«نيغلا لصفإع

 اصق هنم فَ دوسأ سشخ روصقمروسكم ىزيشلاو رسكلاب زيشلا

 اامهمابو هس وهصقن هقحهزاض وراح م |ىزاض ) نيض) داضلا لصفإلا

 ورسك امن او ىببحو ىفوط لدم ىلعف هو ةرئاج ىأ يزيض ةمسق ىللاعت لوقو

 رعشلاكءامسالاءانب نم وهاعاو ةفص ىلعفالكلا ىف سل هنال ءابلا يتلداضلا

 ارطلا (زرط) ه(ءاطلا لصف : زمطاب ىزيذلوش نمبرعلا نمو لف دلا و

 اق ةئيطازارطلاوزرطلاوازيرطت بوثلاز رطدقو برعم ىسراف بوثلالع
 تب ان نب ناسحس

 لّوالا زارطلا نمفونالا مش * مهباسحأ ةعركهوجولا ضب
 ذه زرطاذه لاق لكشلا زرطلا ىرهزالالاق تاق # لوالا طفلا نمىأ

 ًأادل ومهنظأوديدشتلاهزانط و رفرصن هباوةيرخسلا زنطلا (نئط) هلكش ىا
 ة هدو وذ ىلا رخؤم م ا مصل زحعلا (ز ) 6نيعلا لصفؤ## ابر ع

 :ءهضلا ز>ع !اوةصاختأ رمل زجملاو زاج أ هعجحو اعيجا ًارماولجر ااوهو

 اهرسكر محا حتف ةزجعم واهرسكو ميما :ءازحعمو برض هبا و

 0 نعابف نو زجعت ةدابا ومش الى أةز :تعمرادباوشلت ال عرب دخلا

 زوازيجتعقتزءاذكو لخدهبابواز وي تراصةأرملا تزميوشيعتلاو

 ١ زو»ءاز :بعتأ ماو اهتز يجع تمظع لغفنزوب از>عو ب رط باب نم

 أ هس وأ هطش |زيحبعت ه هردحعو هنأف ءفلاءزجعأو زجعلا ةميظع ا

 وحجعلاو مالسأاو ةالصلا مهيلع ءاس الاتا زج عمةدحاو ةزحمملاو زدعلا

 ب



 لق ىازلا باب * نيعلا لصف

 رينصو نص 0 ةسمخ برعلا دنع زوجعلا مايأو 5 سلاح الاخلال
 مايأ ةعبس يه ثوغلا وبأ لاقو نعظلا كم 20 قنطمو ربو امهيخأو

 رجا نال قدشنأو

 رهشلا نم انتلهش مايأ * ريغ ةعبسب ءاتشلا عنك
 ريولا عم ربنصو ند # تضم واهمايأت ضقنا اذاف

 رمثحا ىطعو للعمو * رك وم هخأو سم انو

 ردالا نمةدقأو كتنأو * الدع ايل ومءاتشلا هذ

 سداسلاهناف رجا“ ؤطمىفالا رعشلا ىف روك ذملابينرتلا وه اهدترت تاق *

 وصأ لختلازاجعأو هناكملاعمرك ذىذلا وهو عباسلا وهنعظلا ءئكمو
 هنم لوقت لذلا دضزعلا (ززع ) ىحنتىأ سط رعى ةغل زطرع (زطرع)

 هزعاو ةلذدع !١ ىوق ىآزيزعوهف حتفلا,ةزاز :ءوامهف نيعلا سكب ازرع زءيزع

 هيلع تززعو دجو داكي الف لقاذ ازيزعوبف صامن از وءاضي اءىملا زعوهللا

 انددشو انيوق ىأددشيو فخ كلاثبانز زعف ىلاعتهلوقو هيلعتسمرك حتفلاب
 كاذىلع زعوا ذك ل عفن أى اعزعونالفب زتعيوهو ازيزعراص لجرلاز زعتو
 تزز :عأدق وهب ثدص أ ا“ لعز زعاونبف كوخأ زعاذا لئلا فودتشاو قحىأ

 ماركو ميك لثمزازعزيزعلا عمجو ىلع مظع ىأ هل عاق مديمإم ىلع كباصأاع

 سل ىأ د دع ملثلافو ”درهبانوهيلغ هزعوءازعأو ة ةرعاموقو

 رعتساو هيلاغىأ هزاعو باطل اىف هزعو ةئاغلاو ةوقلاىصو ةزعلا مسالاو



 ىازلا باب # ءافلا ىلا نيعلا لصف 0661

 . نعتدا ثيدخلاىفو اقعىلع راغو هعجودتنا اذا هلعاف مسي ملام ىلع ليلعلاب

 ىنعي ىزعلاو زيزعلا ىنع رع ألا نوكي دقو زعالا ثدنات ىزعلاوم واكب

 اوناكوابع ودمعي ناذطغل تناكةرمتس ىز ءلا ليقز مد مسأ اضيأىزعلاوةزيزعلا

 نبدلاخ ابو هيلعهللا لد دلل الوسرابملا تعيق ةدساه اوما أواتبباهيلعاوتب

 تاذاصعددشم مومضمةزاكملا (زكع) ةرمسلا قرحأوتببلا مدهف ديل ولا
 نيتحتب ةزنعلاو زعلان م قنالا هوة زعاملا زنعلا (زنع) نك اكعلاعمجلا جز

 هزوعأ (زوع) - "عنك عت اقدم نم رصقأو ا أصعلا 3 . لوط

 هج وح ا رهدلا 0 95 لج رلاز وعو دج وبما ا با نم
 ةسرغلازنزوبةزيرغلاو برم ذابابوةرب , الءءىشثلاز رغ (زرغ) * نيخلا لصف

 هيلعىتلا دج مثاهربقاه.مأشلا فراشي ضرأةز ء(ززغ)ةحرتلاو ةعيبطلا

 لاق هنرعل هزمعغ وه دب ىشلازمع (زمع) كرتلا نم سةج زغلاومالسلاوةالصلا

 اباج رنم ةيادلا تزمع و سان اه زمغلا هدمون و ماغتي باو م اذا و ىلاعت هللا

 زرف(زرف) ءافلا لصف نعطم ىأة زي ن :الف رسل وبرضةةيالثلاب ابو

 هعطاقوهلصاف كك رشز راوانب اهزرفاوب رض هءاب وهزيمو هريغ نعهل زع'ىذدلا

 ْ دعقوهفخشتسا ف ولاد :سا (ززف) زورثم بو هدم راب ر عم طئاخلاز زيرفاو

 ٠ اضيأ كالطاوهوريخلاب رفذلاوةاجنلازوفلا (زوف) نئمطم ريغ ىأ ازفتسم

 " ءباذعلا نم ةزافع ىلاءعت هلوقو هب ى هذ ىأ هيزاففاذكب هللاهزاف ولاقامهءابو

 اهمال كلدد تيمس ار عالا ن.الاقز وانملا:ةدحاواض !ةزافملارهنمةاجنع ىأ



 < ىازلاب اب # ماللاىلا فاقلا لصف

 ةمالاسلاب الؤاقت كلدب تيمس بمص الا لاقو كله ىأ ازيوفت زاوف خرم كرم

 دقو سندلا نمدعابتلاو سطتتلا ززقتلا (ززق) *فاقلا ل هفإ# زوفلاو

 مسربالانمزقلاو اهرسكواهمضو فاقلاحتفب زق لجروهفاذك نم ززقت
 عمجو ةَرَقاَف لقت الو ةزوقاقلا اذكو حدق ىهو ةيرشم.ةزوزاقلاو برعم

 زيفقلاو نتحتشاضي أ انازفقو برضةهءابو بنو زفق (زذق ةق) زئقاوقةزوقاقلا

 ءىث زاكعلانزو» زافقلاو نازفقوةزفقأ عمجاو كيك اكم ةساك وهو لاكم

 هسيات دربلا يا ا ف
 نسال راركلا 05 :«فاكلا لصفإلم نازافق امو ايل اا
 (ززك )حاطنلاب لغتشين رقالانالمجأالان ركل ون ارلاجرخ لمحيىذلا

 لجروبف ةزازكمهلازكيزك لوقت سيلاو ضايقنالا حتفلا :ةزازكلا
 زكدقودربلاةدش نمذخأي ءادمغلاب زازكلاومغلاب زكموقوحتفلارزك
 لاما د15 فول نيوطي# اذا 20 وهف فاكلامغب لجرلا
 زاك و بف هناكز ىد ْؤناللاملك ثيدح | ىفوب رمضٍباب نم هزنك قوز ودل
 هيو راو فييرا (زوك) رفا مكاو كارتقااو

 هادشدزل (ززل) ماللا لصف آةدوعو داوعاوناديعود وع لئم ةبنعنزوب

 هنززالو هللا هززل دقورسالا ديديشلا قلحلا عمت ل از زاملا 0

 يبطركزاغلأ عمجاوزغالا مسالا وددا مى. اذاهمالكىف رغل أ(زغل)هتقصال

 ديزوبألاقو ردصلا ىلع عمجا,بب رمل زكللا ديبعوب أ لاق (ز كلا ) باطراو
 ( راتخم - ١ه)



 ىازلاباي#نودلا ىلا ءاللا لصف 4 تك

 برض هبابو اهوحنونيعااةراشالاهاصأو بيعلا زمالا (زا) دسجلا عيجف
 اددشم زا. لج روتاتدصلا ىف كزمأب نم م مهممو ىلاعت هأ وقامهس' ىرئورصنو

 حتفلاب ةزالم ضرأ وزوللاةدحاو ةزوللا (زول) بانعىأ# زمه نزوبةز :او

 ةرملاةزملاو د رهبابو هصم ىآدزم (ززم) ملا لصف زوللا راجشأ اهيف
 نامرو ضمبارشو عاضرلا قىنعينانزملاالوةزا ام رحال يدحلا ىفوةدحاولا

 هوم نمو هورارت ثيدُحأ ىفوكيرحتلا ةرصزملاو ضماخلا وول ا نيب نم
 زيعملاونيعلاحتفي زعملا اذكو سنج مسا وهون اضلا حض منغلا نمزعملا (زعم)
 بدو بحاص لم زعام ز ىلا دحاوو مسكلا ىزعملاو ملا, زوعمالاو

 نال فورصمنونم ىزعمهيوبيسلاق : زعاوم عمجاوزثعلا ىو ةزعامئنالاو

 وب لاقو اهرك ذمهضعبو ةثنؤم ىزعملاءارفلالاقو ثين اتللال قاحلالا فلالا

 ةدحاولا فورعم زوملا (زوم) ةركشلا ىف ىزعملا نون :برعلا لك دع

 زاتماو زاهاف ازيمت هزيماذكو عاهباوهزرفوهلزعىشلازام (زيم) ةزوم

١ 

 عمج او و بقللا نامدتشب ريم لا ( زمن ) 6 نو ونْلا لصف

 زجن (زب متااضمب هضمي بقل باقلالإ اوزان مضايابو همقل ىأدإ هزينوزارن انآلا
 دعولا زحت لابو رصن هبابو اهاضق هتجاح زحمون رطهيابوىففوىضقتا ثلا

 فرش ىلع ىااهمضوزونلا حتفب كادجاح زج ىلع تن أمهوقو دعوام”رحر أو

 رضاخلا زجانلاواهحجنتسا ىأاه زجنتو هتجاح لجرلا زجدتساواهئءاضق نم
 فرصلا ىف دروثيدح روبشملا (تلق) زجانب ارضاحا وعدتال تن دخلا ىقو

 داك نالفو ضعب ن . هممت ذأم ةلازاتم ل اا ىعتشلك ذامسأو لغو



 51/ ىازلا باب * ءاطاىلانونلا لصف
 ىروك ذملامأو رضاحا رضاح ىأ ز جانبا زجانالا ف رسصلا عبب نعىهنلا هيفو
 ضو نم بلحتباماهرسكو نونلاحةفيزتلا (زز:)ماظ هلدجو الف لصالا

 ناكما سلفلانزوزمشنلا (زششن) زتتاذتراصضرالاتزئادقو ءاملانم

 0 نيتحتفب رشنلا اذكو زون هعمحو ضرالانم عفترملا
 يلا و ناكملا ف عفترا لوسرلا يقل ناو اج  ويزاك ينكلاب

 ك اهعف رتياام اظعزاشناو اوزيهشنافاوزشن |ل.قاذاو ىلاعتهلوق هنمورصنر

 هاا ترو اعدت يا ع همي م نكا شبل را مماوم

 3 اهيلع اهلعب زمشنو سلجو لخد هبابو هتضغبأو اهلعب ىلعتصعتسا

 ةزها ا(زمن) | روشن اهلعب نم تقاخةأ سما ناوىلاعتهلوق هنمو اهافجو

 هأناد ىا غوابلا ىصلا نهانو اهمنتغا اهز :مناو ىتعمو أنزو ةصرفلاك

 ميلا حتفي زجوم مالكو هرصق مالكلا زجوأ (زجو) «واولا لصف
 الود وحتو ممم رلاب ع ءطلازخولا 57 زيجوو سلف يو

 زفولا(زقو)ءااريطنم رهو ىقةغلزولا (ذزو) دعوهباب واذفانن وكي

 دق رق لعبا لاكو !لعوض لاق قافو اعملاو يحل | اهحتفو ءافلاز وكسب

 ادوعق دعق |ذاهدعق قزف وتساو زافو ىلع لةنالو 0 0 نمش

 4نق ذ ىلعم هدي م رحل واعفو ذهزكو (ز "و) نع ؟مهطم رعاصتنم

 هبأابو كرحتف 00 زيهاف ءىثلازه (ززمه) *ءالا لصفوج دعو هبأو

 بابو ىنعمو أ زو زمللاكز مطا(زمه) حابترالاو طاشنلا رسكلاب ةزطاودر

 اض.ا ةزمهة !|ماوةزمه لج رلاش هلثمد زمطاوباسعلازامطاو ضاطاو برم
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 حبل انزوب زمبلاو ناسن الا باقيه رطخي ى لا " هيارطخ ناطيشلا ت - ا

 ردنا توزادنهالو باح الا هاطعأ لاش هزأ دناةسرافلابهلصأو بارعم

 ةداملو اولاقفانس ىازلا اوريص ميم | الأ ةينبالا وئتلاىراحمر" دقب ىدالاوهو

 0 يا

 يضل ورك“ داس اسالاعمجو هنم ر وصقم نيتحتفب .

 دقو ىم. أ مسا سايلا( سل أ) ايسأت» انبلا سس دقو دما, ساسأ مسالا عجو

 زثك أو نيتك اسلاءاقتلال هرخ خا كرح مسأ سم !(سمأ)هب برعلا تمس

 ةركن هبرعب مهلكو ةف رعمدب رعب نم مهنمو ةقرعمرسكلا ىلعديشب برعلا

 كرابا | سمالا بهذوانسم | ىضمواسمأ رئاصدغ لكلوةيف ماللإةرعموافاضمو

 رغصإ الاكس ًارغصي الو حتفلاب سم اذم رهشااةرورمذىفءاح دقي وسس لاقو

 مودريغعوبسال اوروهشلاءامساودنعوامو ىأو مو نياو فيكوةحراملاودغ

 ىسنأو نونلانوكسو رسكلاىىدتادحاولاو رشبلات الا ( منأ) ةعمجا

 ةفرابصلا لثمةيسانالا اذكواريشكو ءانأو ىلاعت هللا لاق اق ىسانأ |عمج اوني تحتفي

 ىرييذلالاثا|نيعلاناسن اوةناسن !لاشالو نانااضيأت ارملالاقيوةلقاصلاو

 هنعاللا يضر سابعنب !لاق نايسن !ناسن اريغصت راض ١ ىسانأ هع ودا ولا ىف

 لصالا وهو سانلا ف ةغل مضلاب ساثالاوىسنف هيلا دهعدنال اناسنا ىمساما



 يل ولايا 9 مكرم :

 تود 5 آو هياعاشب يفرم 2 سفارمرسبأ دللسنآو دحأ أي

 اق قخو لجر عسا رسك ابحت و ذولا د

 نيف ا رديه وع اندم ءادضاشا نالاويربنالا لالا نط يتالاراخيا

 انين ارهكللا نف انين فرقا ةدل هفوو يع اني هج اوفر ظنا رن

 امهءابو سكي يف ةغل هنم سبا (سأ) فورعم رجشدملابس الا (سو ا) مضلاب
 اسوان ءايلا يدش هسا اذكو هسابنأ لثم دملاب هريغ هنم ةننأو 3

 هنملوقت برا اىف ةدشلااضي أ وهوباذعلاسآبلا (سأآب ) «ءابلا لصف
 ديدش ىأ اضأ سكب با ذعو عاجش ىأ ليعفك س ب وهف مغلابلجرلا سؤب

 عدو ارم سلا ان ويف هتحاح تدتشااسئي واس وب رم كلا.لجرلا سيو

 2 ىملا ا ا ةنياورالاا ص ١ 8 راو

 أسْوب باصأ اذا نالف سب نملوقةنمسئبوةمعنباصأ اذان الف من كلوق
 ىلا أه 3 ذنتاغل عيرأامهيفوافرصتب ملف فو رخل ااهءاشفمذلاودملا ىلاالقف

 زلعاو هراكلا |سكتبملا وى هنالوز زحال ىأ سفتبتال و ىلاعت هللاءاشن ا معن

 رشا هر ىأس جاف داو 0 انسايلاو

 أدصق ناك اذا عيبلل لاةيعطق هبابو - هقح هس دقو سأل نمش هارش



 , نيسلاباب محلا ىلاءالالصف س٠

 ةهنوسلب كاسنلاناكو ةلبوطةوسنلق سنربلا/ سن رب) ططشالوهيف سخمال

 ءاوطا قرض ىغ ساحربا 6 مج رب هسل لجرلا سنربتو مالس الا ردص ف

 وأ قيوسلا د تليزآوهو ةسيسلاذاخا سلا(ىسس ,لادلومهنظأوهيف يربي

 نمدشأو هو خخبطيالولك و 0 مت زلاب وأ نمسلاب ن وحطملا طقالاوأ قيقدلا

 ثيدحلا ورب ىباهلاقواهرجزاهسأو لبالا سو درهبابو الثب تلا
 اوناكول مل ريخةنيدملاو نوي قار علاوماشلاو نول ىلا ةنيدملانمموق جر
 نيبرغلاح رشو بيدهلاو حاحصلا ىف طومضموها اذكه (تلق (تلق ) نوماعب

 حتفب سو دلاود ريد رباب ن ههنا هرداصم ىف مبارك ذو ءابلا رسمك ن وسب

 هبرضضف بر ءلأ نيب ةن-نيعبرأب رح |اههي ب تجاهب رع )أنما صح أ مسأع أءاملا

 (سالب) سوسلابر >تيمساهمو س وسيا| نممأثا اولاققو ؤشلا ف لثملااهم

 ساليالاو ليزا زعهمساناكو سيب |ىمس ةئلموو مش ىأ هللإ!ةمح ر نم سابا

 ليمقتلاس وبلا( سوب) امنت تكس اذان الف اب |لاقين زحخلاو راسكنالااضيأ

 د ءاتلا لصف 4 راهبلا سنت عض ومناسب (سي) لاقهباب وب رعم ىسراق

 سر وذس ران لجرو رسكلابسارتوةينعز زوي ةسرت هعمج سرتلا (سرت)

 ةيشخسرتملاو سيرتتاا اذكوسرتلا,رتستلا سرتتلاو سرت سحاص سارت
 شاعتنالا دضوهو بكلاهلدأو كالطاس عتلا (سعت) بابلا فاخ عذوت

 (ست) اك اله هللا همز !أىأن الفلاسعتلاقيوهّللاهسعتأو عطقباب نمر عل دقو

 ' ةيس وست نولوش سابو ةيسنتنالقىفو سأيت آوسويت ع مجاو زعملا نم سدتلا

 سردلانزو سد!( سج د م اصف 3 امهم ام ىردأ الوةيفوئكو



 116 نيسلا ب ا,#ءاسأ و مّ أ لصف

 سرج تعمس لاقيت وصلا اهرسكو م1 اح دنب سرا (سرج) مدفلانابجلا

 نرخ ودم كو ندا ىوقل# 06 ىذشلالعاهريقانمت ود تعمساذاريطلا
 ةىمهس رج وص عمساذا رئاطلا سر جأ و هنوصاضي أ ىل | سر جو نجلا ريط

 قنعىف قاعي ىذلانيتحتفب سرخلاو هسرجت ود عمساذاىل ل | سرجأو

 سرجاهيف ةقف رت الملابحصتال ثي دخلا ىو اًضيأهببرضي ىذلاو ريعبلا

 اهسسجتو رابخالا سجوهاثماضي اهستجاو در هبابوهسم ىاددبب هج(سسجإ
 برعلاو دلوم وهو ع.يجرلاس عملا (سءج) سوساخل اه نم واهنع صفت

 سلح ساج (ساج) هنطب سماعجب ىرلاقب .مملاةداي زب نس قمتم ال وت

 عضوم ماللارم 2 لاري بيدا سوال ؟ 57 2

 ادت سول انك ادي :منزو ةسلج لج روردصلاارحتنبوسولخلا

 لوة:م هسلجو هج 8 هسااحو سلال !اهيلعز وكب ىتلا ةلاخارسكلاب
 سيماوجلا دحا 1 سوماخل ا (سح) ىلاحلاىفاوسلاجو يع

 .هنمو عونلانممعاوهو 'ىثلانمبرضلا سنا (سنج) برعم ىسراف
 دلومأ اذ ن تاحادمه ةماعلا] وقنا ىمصالانعو سنجتلاو ةسناجغلا

 لجرلا سوبا هاد اويلطت اهيولاخ ىاراقلا لاخلا ويباج ( نوح )

 (سح) + ءاللا لصف 8 هلاثم اهوساتجاو لاقدبابو اهيلطي ىاراخالا

 517 6 4دح ىعع هستحأو برضهابو ةيلخيتلادض سلا

 مسالا مغلاب ةسيللاو هيلع هسفن س حا دك ىلع سسحنو م زارو ىدعتي

 ,سدح وبف تيرا ليس امرا دعا ةسح تمسلال اق ساتحالا



 نيسلا باب # ءاْشلاو ءالا لصف "ا

 هاو نيمختلاو نظلا سدح( سدح) فقوام لفلان زوب سل اورسبحو

 ليللا لادلاو ءاخا سكبس دنحلاو هيأرب ايش لوقي ىأس دحي وهلاقي ب رض
 سرتح اونالف نم س”رحنو بتك هيابوهظفحهسرح(سرح)ةماظلاديدشلا

 دحا ولا سا "رح امثوزاطلسلا س رح نيتححتفب سرا و هنم طفح ىأ ى عع هنم

 ىنعم ىلاهب سهذتنأالا سراح لقتالو هيلا سسْنف س

 ىلاعتهلوقهنمو زلات وصلا سيسحلاو سما( ا 1طن ودةسا 71

 ذا ىلاعتهلوقهنمو درهباو التقمهولص تس ا مهوسحو ايساسح ن وعم. ال

 نوجرفلا مملارسكب ةسحلاوٌدراضي أهبابو اهنجرفةبادلا سحو هنذاب.موسحت

 نحو 0 وقوذلاومثلاو رصبلاوعمسلا ضو سم | ىعاشملاساوحلاو

 اماق ىلاعتهلوقهنمو دجوو نظهانعم سح ا شفخالا لاق هحدجو'ىثلا

 هرجنا سل نمزالعفهتاعجنا لج روسازاحورفكلا مهند ىميعسحأ
 سلح (سلح) ةيلص ا دئننح نوتلانالهتبر 57 نس ا نمالاعف هتلعجنأو

 ح ربتالىأ كتيب سلح نك ثيدخلاىفو باشا رحت : طسيءانكت يبلا'

 ةعاجشلا حتفلا,ةسامحاو لاتقلاو نيدلاىفبلصلادب دشلا سمحالا(سمح)

 ركوهو سلا ىمسدنمو طلخا سحلا (سح) عاجشلااضي أس مالاو

 (سردخ) د ءاجن | لصف عاب هيابود دخن س كل |ساحو طقأو نمس طلخ

 .سرخأ ويفي رطباب نم سر خ (سرخ) رخال ادلا وءاخلا حت سيردنملا

 (سسخ) قاسارخو ىسارخو ىسرخناسار خ ىلاةسسنلاو للاهسرخأو

 اسسخ هدعهسختساو ةساسخو ةسخ حتفلا, سم سخ دق وءىلدلا سيسخللا

 اح مساراصدنالا ى



 1 نيسلا باي#ءاحلا لصف
 ةءاسفنخ قنالاو ةدودممءافلا حتفب ءافنخلا ( سفخ) ةلقب حتفلاب سحخلاو

 برضساب 000 0000 ) سلخ) ها او هنقةغل سفاخلاو

 0 تالا وةلةسا اة وةيلتخاو

 هعمج سد |موبو ا 2 27000

 ةقولا ويسلكلاو ةمدقملاة رف َس مهمل ساو ةصضاو ءاسمح)

 داعم ثد ,١ لد ةلئمو عرذأ س ضي سيم اوقاسلاوةرسيملاو

 هركذ سيجا اضيأ سيجا و باتل ن مريغمل اى عدن اك سييلوأ سيم لكبىوتثا

 مهلاومأ 0 فخ [رصن باب نم موقلا سمح و ديزوأةر 24 اولانوفلتف

 هلي سمت ءوشو هسفنب ةسمخ مبلكو | هسماخ ناك اذأ ب رضبأب نم همهسخو
 00 راندا را 0 6 001018

 مي وع اهيف ءاتلام ادا نكع الف لادل نول ماغدال

 رجيم اردلاة سم اهذهلوقتوثن وااورك ذملاىفيتاثلا ف رعتفرودقلا سمخ

 مطوقو ةرشعلاى لا اذكو تعدلاىرج اهب رجأو اهتعفرتئشناو محاردل

 هنع نسخ (سنخ) ةعب داو ركملا قى ىاسادسالاساح أب رضي نالف

 هبال ناطد لا نما 5 كةنع ىخغموهفلخ ىأهر ع4 ايدو 0-000

 ناي د أ نا زلم وعملا كد اذا س

 داراانا ءارفلالاقو ةتباثلان ودةرايسلابك اوكلا ىهليقو اراه نا

 اهأر حيف يبا مال دراطعوةرهزلاو* رملاو ىرشللاول حر 006



 نيسلاباب # ءارلا ىلاءالا لصف 0

 اهنال اهرخأتلانخ تيمس سانكلا ىفءابظلا سنكت كر تست ىأسنكتو
 هتسنخو امزالوايدعتمن وكيس نخو مقتستو عجرت قلا ااةريحتللا بك او لا

 ىاهمابعإ سنخوثردحخلاه نمو ض,ةنافهتضبقو رخأتف هب رخأ ىأ سنت

 رسكلاب سيلا( سيخ) هفنخأ لوقيف فلاالابالايدعتم هلعجمال مهضعب واهضبق
 (سخد)عبطرلا نم ليسيام س.دلا (سبد) © لادلا لصف إء دسالا عذوم
 لع نيعتسله رهظ نم هنك< قي رغلاىجن رحبلاىفةباددرصلا نزوب سخدلا

 لخدهباو اف افعمسرلا سرد (سرد) نيجلملازن زو نيفل دلا ىمسي وةحابسلا

 رصن باب نم هوحنو نأ رةلا س ردو مزلبو ىدعتي رصنهبابو مجرلا هتسردو

 هيلع سي ردا ىمس ليقو ركل اراساردمغلاب اهسردي ةطنلاسردوبتكو
 نزوب نيتمجعم نوءاخخ ونخاهمساو ىلاعت هللا باةكهتساردةرثكل مالسلا

 (سسد) رصن هبابو قلخ بولا سردواهسرادبو ينكلا سرادو لو عقم

 بيعنامكع يبلاف سيل دتلا (سلد)ٌدرهبارو هيف ءافخابارتلا فئشلا سد
 هنا حيسملا ثيدح ىفوبرسلا رسكلاب سامي دلا( سمد) ىرتشملانعةعلسلا
 ةركو هن رمل ىف نعت ساميدنم جرخ هناك هجو ولان المخ رثكر ءشلا طيس

 ظ (سند) ءامرطقبه سار ناك هنصوىلاقهنال نك نم ج رخل هيج وأ

 ] هسندواضيآ سن دنوبرطهبابو خسوتبوثلا سن ددقو حخسولا نيتحتفب ىنددلا

 ةسايددسوديماعطلاس ادو لاقب اب نمهاج ري "ىلا ساد (سود) اسين ده ريغ

 ١ يس دام لوملانزري سودلاو حتفلبةسادم عن 0

 ساروسؤرةركلاىفوسؤرأ ةاقلاىفسآرل |عمح(سآر : ءارلا لصف 2



 ١41 2" نيسلا باب *نيسلاوءارلا لصف ش

 مئابو مقنزوب سيراضي |لاقيو مهسيئر وهف ةساير حتفلابمهس 2 وقلانالق

 نيعلاسارلوقت ةياعلاو كوب نيعسأروساورلوةتةماعلاو سارسؤرلا
 (سجر) هلوقتةماعلاو سا را ف لقتالو سأرنمكمالكىللعدعألوقتو ٠

 هب انواع الن يذلا ىلع سجرلا لعجحو , ىلاعتدل وقف ءارفلا لاق رذقلاسجرلا '
 نيسلات ل دبأ ناتغلامهللعل ولاق زجرلاهلوقل عراضموهو بضغلاوباقعلا

 ىلا سر (سسر) ةداززونلاو برعهسجزنلاو دزالادسالل ليقاكاياز
 اضيأسرلاو ةراجحلاةيوطملائبلاضي آس رلاواهسملوأوهودح اواهسيسرو
 قو ريثاو ءالا لفلان زون سغرلا (نيغإ دوك نم ةيقبل تناك رثب مسأ ا

 هيرخةسفر(سفر) هيفهل كرابوهلّوك ريس درع ثيدحلا
 دز وفود قلك را وردا ةءاروار وا قلن قل ذو وك ىلا( نكرر هردع وااو

 ىيجرلا بكل نك لاو غ مفك ى لامر ىأا وردك ا مهكر أ ّلاوىلاعت
 هبارسلفلا زوي ىم هلا ذا 1 هسمراورصن هبايوهدقد تملا ليفت نقرر

 ة؟ ربقلا عذوم بهذملانزوب سمرماو ردصم لالا ىفوهو ربقلا

 مهضعب و ةتس نم ءزجاهمضو لادلا ز وكسب 'ىثلا سدس (سدس) ا نيسلا |
 ندعو قياس هلا ماو 0 رشما/لاقياك نو دس هكا وكن

 ..:راك اذا برض باب نم مهسدسو مهلاوم آس دسدخ | رصنبابنمموقلا |
 نع تسل دوو نسف ١ نيلست رق ىلا ل نويل وعالفولاو ييلداع
 (سوس) سمتسالناك اذا لوبلا لس نالفو ةسالسلاو سل لا نيداقنم ]|

 ماعطلاو فوصلاىفعقي دودرسوسلاو رسكلابةسايس اهسوسي ةيعرلا ساس



 نيسلاب اب «ءاطلا ىلا نيشلا لصف م

 ماعطلاساس | اذكو سو .لاهبف مقواذالوقنزوباسوس ساس ماعطلا ساس و

 وللا ٠ ىسىاأ سرش لجر اهم د نيشلا ل اصف 2 ايوا ساوسو

 وقوقلخلا بعص ى 1سلفنزوب سكش ”لحجر 6 كش) سوبر طهبابو

 وهوفاكلا رسكب نكشب لجر ءارفلا <حو مس هبابو لفق نزول لكس

 قالخالا ورسع نوفاتخم ىأ نوسك اقم ءاكش ىلاه:هلوق تلق #ساقلا

 قرفمللا ولاقاك اسمشاه نم ةيحان لك اولعج مهناكس ومش سمشلا لا عمج (س مش)

 هشأو سمشاذناك اذارص مذ باي ن م انمويب سمشوةسمشاهريغصت وقرافم

 س رف وبف ركلإاخب أ اسامشو ل دهباو "ده عتءسرفلا شو اضيأ

 رك دموهو ن سلا س رش (سرشل) 6داضلا لصف 96 سمن تفلاق لمع
 لعمجاميروباينالاو سارضالاالا ثانااهلك نانسالا نال سالا ا ذههلمادام
 ادارق في ميرعاشلا لاق س ورض

 : لالاك نيتحيتفب س رمضلا وةماح يمس 01 :افادا ا | ريغص ناك اذا هنال

 ىلا هلا وةفيحصلا 0 ||, س علا سس 15 6 ءاطأا لصف 9

 الأ فلو ديت سوس 0 ذكوتبتك

 1خ



 فدخل نيسلا باب ندعلا ىلاءاطلا لصف

 تاماحو ىف ووطو سادط عما و تسطلا ىفةغل ةدطلاو سطلا (سسط) ةلل

 سلط (ساط) سفانطلا ةدحاو اهرماكو ءاطلا حتفب ةسفنطلا (سفنط ) ؛

 سلطلا اذكو قلحخلا سلطالاو برض هبابو سلطتف هاحم باتكلا |
 ةريق ولا ىقدلا قفز ىلطا كادو فوقلا نبط لجو هلا كلا

 ةسلايطلادحاوماللاحتفب ناسايطلاو سلط وهف هنو ىلع ناكاملكوداوسلاىلا .

 (سمط) ماللا ريدكب لوقت ةماعلاو برعم ىسراف هنالةمجعلل عم ىفءاطاو

 هسمطو ساجو لخدباب نم قيرطلا سمط دق وءاحمالاو سوردلا سومطلا

 5 ىعأ ىاسمطناو “ىذا سءطتومزالو دعتم وهف برضباب نم هريغ
 مط نا لف نمرلاف اهلا هطاوم | ىلع سمطاانب رملاعتهلوقو

 يري سر سناب رو ذلاساطلا (سيط) اهوجو ْ

 سلج هبابو ملك ل جرلا سبع (سبع) 16 نيعلا لصف الي تادايزلا فذح أ
 (سرتع) ديدش ى أس وبعمويومهجتلا سبعتلاو ةغلابملل ددشههجو سدعو |

 رام |تيرفءلا زوو سيرتعلاو فنءلاوةدشلا,دذخالاةسدنطانزوبةسرتعلا ض

 هيف ىوتسي تعنسورعلا (سرع)فورعم يح سدعلا (سدع) نابضغلا |
 نويف سرد ادور سورف لربات ايوا رضا قاما دانت ١ كاا وكسر

 سارع !عمجلاو لجرلاة|رمارسسكلاب سرهلاو سار عءاسنو سو رعأ ساو ظ

 نيوصاشاب لع مع هيودو »ناو نمور ىو "د وو |
 ضاع تانوىواتان لون ءامز اون وبل نباو ضا# نباو ىو! نب!كالذكو

 وشو شعن تان ؛'وسرعوشن و سرعتاذ شفخالا ححوءامتانون ول تانو



 ظ اذأ ا 5 . هلهأب سرعأو اسرع ذختا ى اا مرع أدق رلامضن

 ظ ةماعلا هلوقت اماض اًضي اوداهم نيهلوق تلق هل وقت ةماعلاو سرع 0 اهلشع

 | نم رفسلا ىموقلال وز سيرعتلاوىنب ىفمرك ذا ذك طخ وهو

 926 0 وملاوةلبلق ةغل هيفا وس لع اوزواحن ريم ةحارتسالل هعق وهيفن وعش

 ىوامنيددشمنيروسك هب رعلاو سن رعلاو جرن زوب سر عمودي دشتلاب

 درباب نم سع ( سسع) ضعل ىلع هضعب عمج ”ىثثلا سكرع ( رع (ىكر ع) دسالا
 | سسع موقو اعود ١! له !نعلملل| ضمن وهواضي ًاسعولبلا د ذأط
 " همالظ لقا للا سعسعو لسع 3 0 وو دخوبا

 | سعسع ىنعه ل نأ 8 رسفملا عج أ ءارغلا أو سعسعأذ الا و ىلاعتهلوقو

 ٠ نممضلاب ساطعلا (سطع) لظاوهلو أن ءانددن !ان اك ا د
 ' اذا حبصلا سطع اولاق امبرو اه دكو ءاطلا مغيب سطعي سطع دقو ةسطعلا
 ١ ةاملا (سفع] 0 ءاجاعرو فتتالا ان 0 ا ف

 ماعط وهو رشف ف ناتحو 9 لا نم برض نيدحشفب س 0 ءلع)

 ىهف ركل اضأ اسانعو لخ دبا ن «ةيراجا تسنع ( سعر ءاعدصىل مآ

 راك الا د دع نمتجرخىدابك ارد ادعابله 1لزم فاي كملاط

 ىناعاضب أ لحر لل لاقي و تسع كاقيالف ةرمتجؤز 0 ا

 اسنعتاّضد [ةيرالاتسنعوديزوب 1لاقلز ولز ,ولزابكس نعو سنءعمجلاو



 ١ 4116 نيسلاب اب # ءافلا ىلا نيعلا لصف ]

 اهله أ اهسنعو هلعاف مسيملام ىلع تسنع نكل نسل 5
 نعل قربا تل اوما طلاق ىلا نضعلا نإ اا ريكا ىسعلا 1 نضع
 ىسيعو لو الام رك لاقيو نيتحتفب سعل | ةنب ءاسع ىثن الاو سع |اهدحاو

 تب ارونيسلاح فب نوسعلا عمجساو ىتايرسوأ ىف ريعمس امالسلاهيلعم<رمنب|

 اهرسكو واولا لبق نيسلا.ةنويف وكلازاج اونيسيعلابتر مو نيسيعلا
 وسم اهيرلا ةيفالا وبسم ىووقلا داك وب نونوصبلا هود ا ورابلا لب
 باب نم رجشلاس رغ (سرغ) 6 نيغلا لصفل# ىموموىسسعو ىوسومو
 (سطغ) سرغلا تقواضي ا وهو لخالا ليسفرسكلاب سار غلا وب رض

 نزوب سطنغملاو برض باب نمءاملاقهسطغدقوهيف سمغل ا ءاماىفسطغلا
 ةماظ نيتحتفب سملغلا (سلغ) برعم وهوديدملاب ذ# رجح ليمجزلا

 اذا ادكو نلوءادووعاءانلااهلغ لاق نلف وسلا وجل تلاو للاخ
 5 يدك 0 لا ع )سلغب ةالصلاانل ف

 2 »+ مالا ىف اهبحاص سمغت ىلا سوفغل 5 أو نعم

 6 0 ةعاقلاة دب دخلا م ءاجللا سف و سؤفل ادحاوازومهمسأقلا

 ناف سيرف سرفلاريغص7وةسرف قنالل لاقبالوئنالاو رك ذلا ىلعع قي سرفلا
 ىأ سراف هك ارو سارفأ عم او ءا ءاطإب ةسيرفالا لقت ةصاخىئنالاتدرأ

 ص ساقيال ذاش وهوسراوف ىلع عمجيو ص انونب ال لثم وهو س رف بحاص
 ثن و ةفص لعاف عمج وأ تار | ويخَو ةيراضك ةلعاف عم وهامت ا لعاوفزال

 لا ووو اة عون ريو اذ دو ال انيق مناور دن ديو نوحي



 نيسلا باب * ءانلا لصف 6«

 ظ نبا لاق نك اونو كلاوهو سراوفالا هيأع عمجم الف دعي نمرك اما

 ْ كف ارا و !الغن و ا رفوأ ناك انوذ رب رفا> ىلع لج رلازاك اذاتكسلا

 لاغب لفبلاحاصةراسعلاو رامح ىلع سرأف انب سمو لغل ىلع 08 59

 ىأأ برضباب نم ةسرفدسالا سرف وس رافال رامح رام! سحاصو سرافال

 2ن رغنلا لاقو ةاشلأ ىل ؛دلا سرفو تيكسلان ب |. ٍلاقدإثماهسرتفا وأهةنعقد

 | سرافودسالا أ ةضكي 0 رفو اواهسرتفالاقال وتاشلاس كد |لك ١ لاقي لسمش

 هيف تسرفت كلوق نم .سالارسكل ا, ةسار لاو سر اوفلان اسرفلاو سر فلام
 كثر دخلا | ىفو رظنلاسراذ لجرهنم لوةتر اظناو تدشاب ىأ نارا وهو د

 ؤ كاوق ردصم اهلك ةيسورفلاز ةسور .ةلاوحتفا ا[ هسارق ةلاو نم ْوملا هسا رفاوش'

 ليلا مآ قدح ىآ فرو لهسب أ نم سرفدقو ل اي | ىلع مع سراؤ ىل>و

 ! قة4ةدحاضي |سودرفلاو ىف عوم ءا ءارم !!لاقناتسلا سودرفلا (سدرف)

 1 (سطرف) م اشأاب عد وم سردأ رفلاو ةماعلا لود ةضور مس !سودرفوةنلا

 ةبصق نماطن نيتحتفب س طفلا(سطف)هفتآ ءاطلاوءافلا مضي ريتا ةسوطرف
 ةهاعلاك هن ال نيتح :ةب ةسطفلامسالاو سطف ا ريقي رطابابوا اهراشتتاوفتالا

 (سلف)برضءباب واه دسفأ اهتضسر ءاطلا سنان ةف)ن ,-اج هبايوتام سطفو

 اسلقمراص لجرلا س [و 1 دقو سولف رشن <لاؤو سلف !ةيلةلاى فى اقلاع

 امخ هباحت ا راصاذال جرلا ثيخ |لاقب اك افوب زواس ولف دمها ردتراصام 3

 سال اهسف لاةب لاح ىلا راص ناهيدا رين از وك واف وطقدت ادتراعاذأ مطق أو

 لجرلا لذ !واهملعروةيلاح ىلا راصى ! لج رلا روق !لاةباك سأف هعم



 <ع١ نيسلاب اب * فاقلا لصف
 *6فاقلا لصفإ# سلفأ هنأ هيلعىداناسلفتىخاقلاهلف وا,مف لذي لاح ىلا

 برضباب نما ران هنم نسق زقتاقلاادكو ران نم ةلعش نيتحتشب سدقلا (سبق)

 ضو الا لافدا ليا أناسا ر انا ١ هلم ندكلا و انينق هكذا طع أ :ةعينفأت
 ارا اهيل لايك لانو هس أ كاقال ماسو# نانا ران واع جتا
 كاذلا نوكب: نضدقلا | نسنت) 57 ليج رمت و ا راعي فاك أ يق و داو
 سدقلا»و روسدقلا ةريظح هنجا ليقدنمو ردصموممأ ىزطلا أاهمذو

 ةسدقملا ضرالاو ربطت سدقتو ريهطتلا سيدقتلاو مالسلا هيلع ليئاربج

 ىساحنز و'ىسداقمدهملا ةمسنلاو فم و ددشي سدقملا تسبو ةرهطملا

 سدقلاب مالسلا:ءلعمهاربااطاعد ةيسداقلاز الاَغو ”ىدخمنز وب ٌىمدقمو

 رف لوول وهوا ءامس نمسا فلا سودق وجال اةلحم نوكت ناو

 دقواملك وا حتفب حوبسوسودقلوقب هبودسناكو ةرايطلاودو سدقلا

 دوةس لثملوالا حوش ةم وهف لوعق ىلع مسالك باعت لافو حرذ ىف قبس

 زك ًااممفمغلانافسودقلاوحوبسلاالارونتو ط و و
 دمج ءاملا سرق (سرق) حتفيدقومغلاحورذلا كا ذكولاق ناحتذي دقو

 لذ م خبطي نأ وهو سيرق كمس ليقهنمو سراقو ير قوهف برضهبابو
 ىفالا هةخنال وج رسلان يتحتفب سون رقلا( سب رق) دم <قحديف كرتبو غابص

 سطر لاو هيف بتكي يذلاابمضو فاقلار سكب ساطرقلا (سطرق) رعشلا

 هياص ا ىأ سطرتقف ىر لاب اساطرق ضرغلا ىمسو هلثم يهدملا نزوب ظ

 ١10 - راتخم (



 نيسلاب اب * فاكلاوقاقلا لصف كَ َ

 رسكب سيسقلا اذكو علا ونيدلا فىراصنلاءاسؤ رنم سيئر سقلا (سسق)

 ننل نعىهنهنا ا كيدحلا فوري رحلاهطلا # صم نم لمح بون ىستلاو فاقلا

 هنولوقي ثي دحلا باد. داو ىقلااطلاشدالب ىلاب وسنم وهدسعو:أ لاةىسقلا

 ناكونأ رح فئساىدابالا ةدءاسنب|أسق ووح2 فار مجم لهأ و فأقل رسكو

 (سلق)نازءلاهرسكو فالامغب ساطسقلا (ى .طسق] بو 3

 قاحلا نمج رخام سلا ليغ ةوبرضهبابو ذقلا لقا نزو

 ةيناقلاو قاتل حش ةوسنلقلاو ؟قااورف داع“ نأف 1 أ !سأو 5-5 ودؤأ عملا له

 دقو ىسالث و! ى القوا سالف 3 ا سل | ميس ف م عم أابمس 1 لا

 ومأق ) سا ابسلفتو 9 هسنْلَمْلا ةسلاى ىله مث سا 3 ظ

 ثلث كر 2 لل ولا( سس اوفر س أو كمل دملاث ب كوع َّى وع 55 ةماطعمر هاه مسا 8 2 .

 هلاثم لع اعور دق ساشا د 0 - ىلع ؛ د ربغأ ىشلاو باق 5082 سأق 3 ساوقأو رىعف ة عمجاو

 ث
 54 مم

 وا 237 1 1
 مت 2 ى ةااال 4 ني أ سوم ا

 اا

 نيب سافو سايقم رادقملاو هساقأ لات الوا 8 اضيااسانقول انوعاب هبانو

 اساشؤأ 4 هنبأب سادس وهو هب ةسأ 05 اخت ىلا س واسامف و ةس اتم نب صالا

 لاهو هلاثم ىلعهر دق *؟ىيثلا ىلا س اف 0 ءىدتقو همس كلس ىأ

 سس ملا )سس و 6 فاكلا لصف 6 حم رر دق ىأ حمر ساق و ممر سد قامهناب

 ساكلا ىمستال 4 الأ ن.الاق أ ءاضيب ناعم . نه س كب ىلا أعز هللأ لاقدت عم

 قذعلا رسكلاب ةس كل (ن أك سوو مك عن ا اوتار هلاامؤوالا أس 3

 وهلا يانا فى ع مام ىسوباكسلا وبلا نمدوقشلاكرقلا ندوضو

 ماعطلا سادك أ دحاو لفقلا نزوب سدكلا (سدك) عرصلاةمدقم



 م نئسلا باب # فاكلا لصف

 لاب ىمرك اولاق اميرو ىباركلا دحاومضلا”ىسركلا(سرك )

 (سرك ) سراركلاو سيراركلاو ساركلا ةد>او ةساركلاو

 سفركلا (س هك سب أرك هع و فاكلل ارسكب برعم ىسراق ساب ركلا

 ىطلا نين اكخلا ١ ( قف اك ) هل هب نب جور اصل | س اكلا (سلك) هةفورءمةله

 اذا أ سنك دقو ردسن و د ا دك ىف هل دب

 سكي ام ةيكللاو ربيعا بأي نوشولا سك رامات سالج باب نم 2

 /س د 0 ةرابشلا ن 80 صلاشو تس سيغأأ ىف وم ارم الة كمدع

 (ن هرم وع لا ىمركلا ووعااةس |كاينا ورانلا و

 غانا 5 ظ 0 7 0 ١ م لاا نزوب سدكلا

 رسل )4 الا لصق نا ردلا اك ادحاوربكلا را اةماكو
 5 9 و طلخ يا 1 000 دل وتاب

 اي 5 ل 56 نزو , ىنلللا اذكو 8 أم 25 ل
 لحرلا ساملو سابل نم م امه لعام جد وطاواضي 1 ىكل انسلو سدلاززوب 1

 كلا 0 ال عن هللال اق 0 0 0

 5 امو عردلا ىف ع 0 و يي و ىلاعتال وق 0 اللاب



 نيسلاباب د ميلا وماللا لصف 6 ْ

 هياع ستل اودنطاب فرعانالف سالوهطلاخ مالا سالو بوثلابو رمالاب

ختلاو سل دتلكسيلتلاوهتشاو طاتخا رم الا
 لدرو هغل اممالددش طيل

 داوسلا ىلا برضت تناكاذا ةمثلا نول نيتحتفب سعللا (سعل) اهمذو

 (سمل) سعل ةوسنو ةيتفو ءاسعل ةفشلا,برطهباب ولمتسي كلذوالللق
 .اذكو عاما نع هب ىنكيو رصنو برعذ باب نه هس دقو ديلاب سلا سمالا

 ةسمالملا عيبوىرخأدعبةرميلطتلاماتلاو لطلا سالالاوةسماللملا

 ىنا ةلك سيل(سيل) اذكب انني عيبلآ بجودقف عيبااتسملاذا لوقنأوه

 اهمال افلآ باقت ملوالاقثتسا تنكسف ءايلارسكب مل اهبلصأو ضام لءعف وهو

 مط وق لعف اهم: أىلع لي دلاولاحلل ىخاملا طةلب تلمعتسا ثدح نم ف رهتنال

 نود اهريختصةخمابلاو ميرضو ابريضوتب ريض مطوقك مسلوامسلو تسل

 | نأ كلو ىنلادك انو لعفلاةيدعتا ءابلاف قلطنمديز سيل لوقت اهتاوخأ
 ْ فرحت و هسفنب ىدعتباملاعف الا نمز الو هنعىنغتسي دك ولازال ءاملا لخدنال

 م اديز سيل موقلا ءاح لوقتاهب ىنتتس دقو كيلا تقتشاو كتقتشا وحن لا

 نأالا كسيل موقلا ءاحلوقتنأ كلو اديز يئاطا سيل هريدقت اديزالا لوقت

 نم نسحاوبفىاياسساو كايارسل لوةنأودو نسح انه لصفنا|ا رمضملا

 حتفلاب ةيسوحملا (سحم) *مملالصف 2 لكلا زاوج عم كسيل و ىسيلا

م اواهملاب وسنم ىس وجل او ةاح
 1 هريعهسجتو مممراص لجرلا ست وس وج لا ع

 رغلا سمو ةحلاعملاو ةسراملاس ارملا (سرم) هناسجعماوناف ثيدحخلاق و



 6 نيسلاباب * نوتلاو م1 لصف

 ىخرملارادءارلاحتفب ناتسراملاو رصن هبابو هديب هس صوهعقن | اذاءاملاىفهريغو

 ةغللا ص هدهومبف هبانو أسم حافل ان هع ىشلأا سم ( نيف برهموهو

 نيسلا هنم نوف دح'ئشلات سم اولاقاعروذ رباب ن نم ىرخأ ةغل هيفو ةحصفلا

 ةعنجو و اطال اع ملاكرتي ول”ودال نم مونم 2 رق نو وكول وذا

 ةاونث هوقو مالظهلصأ وحتفنو رسكت نووكفت مل ظف ىلاعت هلوق هريظاو

 ا!فكوةعضامملا نع ةيانك ةساملاو ىملا 3 مف فلام اووف تكنلا

 نيم و دما ىأ اسأل كافتنا رق ورانا نكت وه ىل اهلنا لقا قالا
 عال اولا ينل و هيه نأ اهامةح اخو مرقوق أ ةنئاد محرامجنب و
 اضي أ ىكملاواساكمو ةسك امم سك امو برضباب نم عيبلا ف كم نك

 سكللاوةنطلا سكم يحاص لخديال ثيدخلاىفو راشعلا رك املاو ةيابجلا
 دقو رلمأءىثو لسدبإ وةنوشحلادضةسالملا(سلم) راشعلا هذخأبام اًضيأ
 ىسلما نامر وسلمأو سلمتفا سلع هريغهسممو اساسسملما *ىشلا سالما

 وه ءالعلا ن مولا لا وهزم لاب لو روس دوب (سوم)

 وهف ءايلاحتفباضيأ اناسيمو عانهبابو رتخست سام( سدم) ىسو ىفرك ذي هماعو لعفم
 ٠ سم (س 2):(نوذلا لصف لاحرل ا هنمدخخ رجش سدملاو هلم سسعو سايم

 ْن ا و وهف ب رط باب نم "ىلا

 ىلاعتهلوق ئىرقودعلادض سحتنلا (س 42( ىنعم هسحن وهريغ هسكأو سجن

 وهف مف با, نم 'ىشلا سحدقود وج و زك أ ةفاضالا و ةفصلا ىلع سحم وي ىف

 ناخد اًضيأ ساحالاو فو رعم ساحنلاوتاسحمايأ لبق هنموءاخلا رسكب سحن



 نيسلاباب * نونلا لصف 51

 ساخيتلا ىمسةنمو عطقو رصن باب نم دوعلاب هس (سخم) هيف بملال
 (سطن) ةدحاو لج رىلعمدحأ ب قاحلا نم سجسانسنلا (سنس)

 وبفاهماع ىصقتسا ورومالا ىف يظالاقدأنملكو رهطتلا ىفةغلابملا سطدتلا

 ىدب لسغأال نأ تيلاام سطنتلاالو هنعهّللا ىذر رمع ثي دح ىفو سطنتم

 وهف ةدحاو ةسعن سعنو مضلابسعنب سعن دقو نسولاس اعنلا (سعن)
 تلاس لاقي مدلا سفنلاو هف' تجرخ لاقبحورلاس فلا (سفن) سعان

 سفنلاو هيف تام اذا ءاملاس ال هناف ةلئاس سفن هل سلام ثب دخل |ىفوهسفن

 ”ىشلا سشو ناسنالاهبنودي ريمهنالهنورك فيف سفنا ةثالثنولوةيودسجلا

 دحاو نتحتش سفنلاو هسة ىف ءاحو هش انالق تم ا رلاش هيدك وي هنبع

 ءاسلا باودو سفنتم ةئر ىذ لكوءادعصلا سفنت و لجرلا س مامدقو سافنالا

 أدهو بغريو هقا فانتي ىأ نسف * يش وجالس حبصلا س ةدتوامل تائرال

 "ىشلا سنو ملسهباو نض ىأ هب سشو ىدنعهمرك اوهبحأ ىأ !ىلام ىف

 بغر اذارسكلاباسافت و ةسف ادم 'ىشلا ف سفان و هيفا وغ م راص ف رظ باب نم

 هفر ىأاسيفستهنعسف:واويغر ىأهيفاوسفانتومركلا ىفةارابملا هج وىلعهيف
 ءاسفن ىهف تعضو اذاةأر ااةدالوسافنلاو اج رف ىأهتبركهنعهللا سفن لابو
 عمج و ءارمذعو ءاسفن ريغ لاعف ىلع ع .كيرءالعف مالكلا ىف سلو ساش ةوسنو

 رسكلاب ةأرملا تسفندقو ناواسان نانا سماوتاوا رشعو تاواسفن ىلعاضيأ

 نمام ثيدحلا ىفو سوفنمداولاو هلعاف ..دملام ىلعامالغتأ را تسفن واسافن
 ىذلا سوقانلا (سقن) رانلاو ةنلطا نمابماكمستك دقوالاةسوفنم سفن



 ناك نيسلاباب ه# واولا ىلانونلا لصف ٠

 سقنلاو مانااىفناذ الاديز قندنا يقي از وخ نوسآةشاوداك ثردخاىفو

 اسقنم هءاود سقن هنم لوقت ساقنآو سشنا هعمج و هب تكي ىذلا رسكلاب

 ىلا ” دل يك (سكتن) تورك در سصرقللا (سرشن)

 4ةنلادعن ضراادوع مغل ذلاب نكلاواهكن 4 يسارا لكلا

 متي دقو 0 0 م لجرلا س كن دقو

 هعلطل ىدلاهرس حاد لجرلا نو همن ( ريق ةغل هنالو وأجا وبرز انوه

 53 2 لاوومشسل باتكلا لهو ه ريع قو اسوس وعر لبو

 ا (تأق) لاشش> الا نم لجرلاهء سماماضيأ قيومالاونيوماللا مرام

 سك اوهدصق ىذلا ىنعملاب سيمشتا|الو سمدتأاةغلا ل ود 1 نم ىدنعامف دجأ

 نامعتلا لك 2 رم مه 52 : دب دق ةعطقأ هناك ة ةصل رعشة ' ةدارم كلاب

 - 0 تبديد سونا سمن 4 أن مسلا س 0

 ا 0 0 (سبم) عنيا 18 07 مو سنالا

 وهو ىنخا توصلا سافلان زوب سجولا (سجو) *«واولا ل سفإلم عطق

 سجوتو رمض أ ةفيخ# فن ىف سجو 00 سجاولاو نسا ثي دح ىف

 ةرمغلا هنم دْخ نعلاب نوكير فص |تبين سافلان زون سرولا (سرو) م

 رداونلا ند سروملاقبالو سرأو وهف ناكملاس روأهنملوقت هجولل

 سفنلا ثيدح ةسوسولا (سوسو) سرولاب هغيصاسرروت بوثلاسروو



 نيسلاباب # ءايلاىلاواولالصف 2 <44
 قلاب ساوسولاو اولارسكي اساوسوو ةسوسو هسقتهللا تسوسولاَت

 نكلو امهمااديريناطيشلاامط سوس وفىلاعتهلوقولازلزلاولازلزلاكمسالا

 ساوسو للا توصل لاشو لعفلا اهلك فورا 00 0 ب رعلا

 آو رودتلا سطولا (سطو) ناطيشلا ممااضي |ساوسولاو
 مما

 حقب ساطو

 كعو بأي 8-0 م «ىذلا ن كو دق 0 "ولا | (سكو) عدم ه م

 ةرحافلا ةدمؤلا نزوب هسم وملا / سمو) اضأ ىعو تبا نم هدصقن 7

 ثدح ىأ ءىش يردص قس غ لامر طاخلا سجاطا 1١ (سجم) 4ءاملا لصف هب

 وهورطخو مقو نعم ثدح لمهتسا تلق 2 برضهنانو
 أدع فورعم ربع

 مكلاب سا رهملاو برص هبأبو ةسرطاهنموقدلا سرطأ (سره) ىعملا

 سمو نمل توصلا سمطا (سمم) هنم اضوتيوهيفقدب روقنم رجح

 . هبابو امهالا عمستالف ىلاعت هللالاق مدقلا توصنمن وكب ام قخامادقالا

 ص نم ىدشم او يظو ره ثا نق ل[ ى 9 ر كي : ى ذلا سس دنيملا /ى دنه) ب رص

 لادلادءب ىأ رس رعلامالك ىف ى دل هن الاشس ىأز زلأ| تريصف ةيس رافثىج هر ادنطأ

 ءاملا لصفؤ## ن ودحلا٠ نهفر طا ناددعاشب سو طا 6 ب وهز ةس ددط مس الاو

 سان ىرخ أ ة4َغعَل هف 0 دن دقو طوذقلا ىاأبلا ) 5

 عخدلا ةغل ىف !ءىعماضب سيكو سوو, لجر روذاشوهوامهبف رس كلاب ست
 ك1

 ىنعع هدم نب ءاتساف اذك م هللا 4 5 واونمانيذلا سأييرلفا ىلاعتهل وذهنمو

 هغل امهيق ردكللاب سيب سيو اسبي رسكلاب ءىشلا سبي (سبي) سبأ



 2 نيشلا باب *« ميا ىلا فلالا لصف
 ءمح وه تيكسلانب |لاق رسب بطح لاقي سايلا سا فلان زوي سيلاوذاش وهو

 سيلاو سبيلا ىف ةغل مغلاب سيلا ديبعوبا لاقو ل ل

 رحبلا ىفاقب رط مط ب رذاذ ىلاعتهلوقهنم 5 وكيناكملان يتحتم

 وهف 8 لدم سدد وهف سرب سدد لوقت هنمىسيامتادنلا نم نسيملاواسي

 ستم وهف فذش هفج ىا ستافاسست“ى ملا سيو مكس

 6 نيشلا بايع
 (ششا) تاحارجلاةيدشرعلانز وبشرالا انا و فلالا لصف

 نب ةمقتلعز |ثيدأ | ىفوحايترالاو طاشنلاوه وامك لترا شاشالا

 (شقرب,) 6 ءأم الا لصف يدع وشاشالا ض عب هبا أن ها اذان اكس دق

 اناولان ولت ا وهو شقاربىلأ ثا ىش ناولا, هشقن ءىشلاشقرب

 ىآشب شه لجروحتفلاب ى ثدب هب شب دقو هجولا ةؤالط ةشاشدلا (سششب ثا

 باب نمهب شطب دقو فعلا, ذخالاوةوطسلا ةشطبلا (ش طب) هجولا قلط

 نيطل تلا سانلا نم ةعامجا حتفلا,شو.لا(شوب) ةشطا مهشطابورصصنو برض

 نزو» شهبلا (شهيإ) لايعلا ريثكلاريقفلا يش وبلاوهنم بول ةمعج باشوالاو
 ئسوماانأ هغلب دقو هنعدهللا ىضررمع ثيدح ىفوابطر مادام لقا شرءلا

 زاجحلا لهأ نمىأ شيبلا لهأ نم نكس ىس ومايا ن ا لاقف هتغلب اف رح رقي

 هعمج و رام ادلو شح ا( شدج) د6 ميلا لصف زاجل انئدش لقمان ال

 ناك اذال جر لل لاقي وةثحج ئنالاوناماغنز وبناشحجو رسكل اب شاحج

 معن ثلا شرج(شرج)مذوهو هدد ورب مدعوم لح و شدعد> هاي هيتس



 نيشلا ب اي# ءاحاو ملا ل اصق <«

 طقسام مصل ابى هلاةشارجو بيطي+لا شي رج حا مورصن هبابو شب ث رج وهف هقد

 هرسك و هقددر باب نم*ىثلا ثج( شثج) هنم قدامذخأ اذا اشي رجهنم
 هنحطاذاهشج اوربا شجهريغور لا نم شجام ةشيشجلا وششج قيوسلاو

 تنال ىذلاناكملا ثا (ضح شوشحب و ششج وهف اللجانحط

 هريغىلا نانالا عزفين آش هلا (شيهج) شمات ثردخحل !يفودنق

 لاقي دقو ءاكبلل اسهمدقو همأىلا عزل ي ىصلاكءاكبلا ديرب كلذ عم وهو

 هللال وسر ىلا انشر طعاناصأ ثد دا ىفو عطق بابنم هيلا شهج

 .شجو شوي ادحاو شما ( رجل شابجالا|ذكو سس وهيل عاللا ىلص
 6 لا !|لصف اشدج هنم لل ط هشاحت نأ و شويجلا عج يأ اش ا * ::الإف

 ع او نادوسلا نم سنج امهيف نيتحتفب ةشياو شرحا (شيح)
 ثيمكلاك |رفصعم ءاحفو رعمرئاط شيبحو نالقو لمك ناشبح
 اضا 0 نيبوىانلا نيب ةارغالا شيرحتلا (شرح) بيعكلاو

 ظ كمهمالج را اذاودهوناتسلا اهمضوءاحا تفي شحخا (ششح)

 تاتو ربدلا نيتحتفب ةشحمل ا ورثوشح عا نيتاسبلا ىف جنا وحن وْضَقي
 3 ةاكلا نم سيم ضخما ونسل ابءاحام رو نهشاح ىفءاسنلان ايتأ نع

 ركب شا وش | ريثكلا ناكسألا نيتحتم شحغاو شي شحا طر هللا

 حيدفلاو ل 4نف لله يذلا ءاعولا وشي شح أدب عطقيأم ملا

 دي دشتلان شاش اودع وهءلطةثح او ٌدردبانوهعطق ن ثشحا شحودوجأ

 مثل_دحأ ل املاىوذر ءاضرا هبابواشيشحهل ولا هس رف سحو هن وشتح نيدلا

 ا



 م ا نيشلا باب # لادلا ىلاءاخلا لصق

 نسب اذا شحم ىهفةأرملا تشح ا ودعس من يسلاب كسحأ ليقولوىئثورتو

 وب !لاق اهبطب قاهدلو شح ثيدحلا ىفتءاج ىرخاةغل هيفواهنطب ىفاهدلو

 ضد وا 0 ثفح ) ءاامضب شح لوب مهضعب وديبع

 و دنع ىأ هم !شفح ىف دة الاه هل وق نعم لمقو ثري دخل يف وهوريغصلا

 شانحالا عمجاوماوطاو ريطلا نمداصيإم لكن يتحتفب شنحلا (سنح) همأ

 هبلاو> نم هءاجديصلاشاح (شوح) ىبفالال بقوة يا اضيأ شنحلاو

 1ذادصلا ا اما يع

 لاقبالو هلاج سس 93 شاح لاق.و رفنهنع ا 0 لالا

 هيشحو مالكلايشوحو كليثاحو كاشاح لاقباماوهيلعاسايق كل شاح

 ههحجو شدخ دقوحو دكلاشودحلا (شدخ) دءاخلا لصف 6 هسرغو

 .ششخلا (غثخ) ةزكلاوأ ةغلابمال ددش هشدخو برض باب نم

 1 حالسلاّت وص ةدخشأن او حتفي دقوتأرم ةحلا ريكا

 ددجلا و تاحلا قرا ون ناقل | خر تور نعم عم ئاكقللاو شيوع
 .ةقلخ رصبلا ف عضو نيعلا رغص نيتحتتفب شفحلاو ليللابريطت لا شيفافحلا

 ةلوليالب *ىشلا رصسب ىذلاوهو ةلع سفحلا نوكب دقو شفخأ لجرلاو

 مضلا ]شوت ا (شمح) حاصموبىفدرسصبب الو مغمويىفهرصببو راهلابهرصب

 نم بايث شيخا (سشييخر) رصنو برض باب نم 4 هرجو شخ دقو شودحلا
 ,شهدو برط هبابو رين لجرلا شهد (شهد) ةلادلا لصف ناتكلاادرأ '



 نيشلاب اب * نيعلاىلاءارلا لصف ”1؟

 (ششر) *ءارلا لصف هللاهشهداو شضشوهدم وو هاعاق مسي مام ىلع اضا#

 حضتنا ءاملا هلع ششر تود رباب نمناكملا ضردقو عم دلاو مدل وءامل شرألأ

 تءاجتشرأو ءامسلا تشرو رسكلا,شاشر عما و ليلقلا رطملا شرلاو

 نيتحتفب شعرلا (شعر) عمدلاومدلا نم سششرتام حتفلاب شاشرلاو شرلاب
 (ىقر) هللاهشعراودعترا ىأ شعتراو شعر دوو برا هيابو ةدعرلا

 طقمناي فءاشقرةهمحوهفرخزو هقوزاشدقرب همالك سقرو شقالاك ش ءؤرلا

 شارو دما لع تو ةدمرتدح اولا اطل ا 0 د 7 0

 ىلاعتهلوق ةدمو رخافلاسانللا وهو ىعم راو لا ل حو
00 

 لصف# شاعملاو بسحخلاو لاما شايرلاو شيرلال بق وىوقتلاس امل واشيرو

 لصف صالا هيلع شوشت دقو طيلختلا شروعتلا (شوش)ةنيشلا

 شاط(شيط)داوم وهلاقيو ممصلان وه أ نيتحتفب شرطلا(شرط)#ءاطلا

 لجرلاو ةفحلاوقزْلااضيأ شيطلاو ىارلاهشاطأ ولدع ىأف دطا نع ءمهسلا

 شرعو كلم ريرس شرعلا (شرع) #* نيعلا لصفإلم عاب امهعابو شايط
 هزع صذو هسحأ ىهو يأ هلعاف مس ملامىلع هشرع لث مهوقو هفقستدنلا

 شيرعلاو تاشورعم موركورصنو برضهبابو بشخ نمءانب نب شرعو
 بلقك نتمضب شرع عم اوماو بشخ نم ةميخاض, ا وهومركلا شررع

 ىو اهيلع للظيو بصنت ناديعاهمال شرعلا ةكم توببل لبق هنمو بلقو
 لاق نمو شرعلاب رفاكنالفو لس وهياعدللا لص هللا ل وسر عماتعت# ثب دا



 لح نيشلا باب # نيعلا لصف
 هللاىذررمعنباناثي دخل اهنمو سولفو سلف لدم شرع اهدحاوف شورع

 اشيرعتشورعلاءركسلاش”رعوة كم شو رعىلارظن اذا ةيبلتلا عطب ناك هنع

 .ىذلاهعضوم راطلا شء (.ششع) شارعلاىللع الع اذا علا قتانعاو

 » شكلا نتافعو ةينع نوت ةففضةعسو اهرفون ا دعلا قاقذ نمنح

 اناورزت وورت ويف اعوع وار ادجحوأ لسيف ناك اذان وحفل انف و وهو

 انعبح  ىااعيقست د لقلا نفضل وسو صرفت ويف قدرا فاك

 هبارغال شعلا ثيللا لاق ىرهزالا لق (تاق) رويطلا ش شعم اذك عضومو

 امي ركويف ركولا ىرهوجلارسف دقو مخضو فثك اذا رجشلا ىلع هريغو

 موفوناشطع وهف ب رطهبابو ىور ىذ .شطع (شطع) [دههريسفتففااخي

 ةأماو رسكلاب شاطعوىلابح لرزوب ىئاطعو ىركس نزو:ن ىثطع

 (نشكع) ءادنا) لداقاهمكو ءاطلا سك يطع ناك ري نقاطغة ويب ور ىف

 نيعلا ف شمعلا (شمع) فةح دق و ياعث لاق ةباحصلا نم نصح نء ةشاكع

 هادو نوما وفايز هلا وارعاة وا راك ١ قا هند نالايس عيكةيؤرلا فاحش

 تيبمنزوياشيعمو حتفلاب اشاعم شيعي شاعدقوةايا شيعلا (شع) ءاشمع

 لم ولاقو تيعموكاحك امباو اردصمن وكي نأحلصي امهمه دحاو لك

 لصالا ىلع اع اذا زمهالب شاعمابعج ةشيعملاو ةيضارةشيعللا هشاعأو

 ةزمه عا ىف بلقتتالف ةيلسأ ةكرحتمءايلاوةلعفماهريدقتو ةشدعم ايلصأو

 ةلعفم تهمشو تزم عرفلا ىلع اهنعمج ناو امهوهو ميابمو لباكم اذكو

 انط زمم لا ىرينم نيوحتلاؤوةنك اسءايلان ال ئاصملا تزمهى ةلعش



 نعشلا باب * فاقلا ىلا نعغلا لصف <.

 ه«نيفلا لصفإلم ةشيعلقتالوةزومهم ةشئاعو شيما !بابسأ فاكت شيعتلاو
 هشغ( ششغ) ل ادلارخ ١. ةماظ لمق هول امللأ نم ةيقبلا نيتستفب شيفلا( شيغ)

 (شطغ) هحصنتسا دض هشغتساو شوشغم ؛ئىشو رسكلااشءمذلاب هشغب

 سشنف 6 ءامغل 2 | لصف 4 سفش دا ]لد | .شطغا اوهملظا ليزاشا رفطغا

 زوا> ءىثلكو ةذحاذلا ءاشحفلا(ى *شظ)اثءماشتلا هشتفو اغتف ”ىشلا شتف

 ةفحاو انزلا ىمسيو شحافتو امك همست يح. هكت ذلا لأى ه5 دقو حو 0 هد لحل
 أ ايس م

 (شرف) همالك ىق شحات وش ماش وهف ل ,ثحتلالاقىأ أ قطنملا د شف د و

 اشارف مخلاهش رف“ :ارلا نعد يكب دقو ش 00 ئارفلا

 راغص اضي أ ودؤ تيبلا عاتم نم شور 9 رعلانزوب شرفلاوهطس رسكلاب
 نأ لمحو ؤ رفل'لاق اثرفوةا وهج ىلاعنهل وق هدمولبالا
 طسن |ءىشلا اا ناشفه مق نمهب ىمساردصمن وك

 اهطالتت رادلا شيرفتو ٍِض ةرالاىلع ا.بطس هعارذشرتؤاو هتطوهشرتفأو

 ريطت ىلا ةشارفلاو شرفاف ل انك لاقيهيف بثايام فيفختلاب لفقتلاةشارفو

 قزلا شف (سششف) شار فعمجاوةشارف نم شيطأ ل انا ىفوجا سلا فت فاهم و

 هوحنو قزلا نع "بع تد رخ حايرلا تششأو د در هنانو مجرلا نم هقام جرخأ

 تيمس هيو برض هبابو عّمجاو بسكلاشرقلا (ش و دمك ىفاتلا لصف

 نأ ىثلرقو سام .ةلأوهو ىشلر قاولاتامعروىشثرق لج روةلدبت بق ىو شب رق

 “ىلا عما شمقلا (شف) فرص ةاسةلاهبديرا ًاناو فرص ىملا هب دي رأ

 هعاتم اذيأ تيبلا شافو شاق ؛ىشلا كلذو برض هبابو انهو انه نم



 «هه نيشلا باب *# نونلاىلا فاكلا لصف
 موقلا شيكو شك الاو شابكلادحاو شيكا( شبك )6 فاكسا| لصف#

 نم شدكو برضهبابو حدك ىأهلايعل شدكي وه لاقي (شدك ) مهديع
 (شرك ) ةبودالانم برضشدنكلاوباصأىأش دتك اوءاطع نالف
 رثركلاوبر ءلاابش ةةناسنالل :دعملاةلزنع تحل مددبع !اززوب شركلا“
 4 * قييعوىشرك راصنالا ثيدخلاهنمو سانلا نم ةعامااضيأ

 زيذلا 8 أ .دءتؤ و نيمسملا سكي 0 (ششم)

 داوموأ برعم
 ود رختسأى 1 تملا و لقلا نددت ) سدن

 ا سيو كريغ عقيل عيبلا ف ديزتنأ شجنلا (شحن) باصأام ىآ يابو ٌكدح # 8 بارض ةب اودجر ةتسأى ا !ضام داوه وشاتناا“ى هلأ

 “يلا ( شدشن) ةشدخ | كلم محتفاا ىت ادلاواوشجا تال ث يدا ىف ورصن

هلل | كِل 5 )ث ردع 08 وب ةسمخما| ل 5 5 43 وو إ فص) وه وو أرح 2 د ل و 29 دنع
 2 4 

 تيملاريرس شعنلا وهن ثعنم ضهن رئاعلا شمتن او هللا دشعن !لاقي الو مطق هباب د

 امل ضقانماذه (تاق) ريرس وهف تيم هيلع نكي ملاذ اوهعافترال كاذب ىمس
 شفن (شفن) شعنلا ىلع لوم ىأ شوعنم تيموةزاناريسفت ىف قبس
 لبالا تشفا واشف تاضر ا هشفن و شو فنم نبع وب ذباب نمنطقلاو فوصلا
 نيتحتفباشفن مضلاب شفت تشفن و سا ج باب نم عارالا؛ اليل تعر ىآمغلاو

 ر الب اليل ىرتابكر اهريغابشفن أ وموقلا معديف تشفنذا ىلاعت هلوقدنمو

 نم“ىثلا شقن (شقن) اراهنواليلن وكي لمطاوليالاب الا شفنلا نوكبألو



 نيشلا باب # ءاطاىلا نونلا لصق "0

 ,ىق ءاصقتسالا ةشقانملاو شاةنملا فتنلا اضأ شتقنلاو اش.ةنتهشقن و رصن بات

 باب نمهلجر نمةكوشلا شةن وب ذع باس | ىشقوب نم ثيدحلا فو باسحلا
 (شب:)دو-و ضب طقن نيتحتفب شعل( شع )اهج رختسااهشقتناو اضيرأ رصن
 ىلاعتهلوقو هاشم شايتنالاو لوامتلا شوانتلا ( شون ) عطق هبا وهتعسأ ةيخاهتشهن

 دقو ةرخ آلا ىف ناعالا لوانت مطل ىتأ ل وةبديعب ناكم نم شوانتتلا مط ىنأو

 امبع "ئرقو تتقوو تتقأ لاق سوا ولا دم نأ كالو اندلا ىف هباورفك

 ليقو باشوالا للك طالخالاس انلا نمرشاوالا (ىشبو) «واولا لصف 9
 («(شحو)امطاشاب وأ شي رقتشيودقثم دحل !هنموش وبلا نم بولقم عج وه

 ةفاضالاب شح ورام لاق, ىش>ودحاولار بلان اومح ىو شوح ولا ش> ولا

 دقو مطاو ةواذخا ةشحولاو شوحو تاذ ةشوحومضرأو يشحورامحو

 لحجرلا شحووسانلاهنع هذورفق ل زن |ىحوأ وسشح وتساؤهللا د ةحوأ

 مهحامرب اودح وف ثيدْح ا ىفو قحا» نا ةفاخم هحالاسو هب وث ىراذااشيحوت

 سانلا نم شخوأ ىقءاجومطاذر نم أل |سانلا .شخو نم وهلا (شخو)

 يدر“ ىشثلا راد ىأ فرظو لبس باب نم “ىلا ىّدْخو دقو مهطاقس ىأ

 ىف لغاولا لثم عدي ملو نواك أب مثو موقلا ىلع لخادلا شراولا(شرو)

 بطر لك ات ناشرولا ةلعب لثلا فو ر>قاسوهوراطناشرولا وابن أرشلا

 اعءارلا نوكسو واولا رسكب ناشرولاونيشارولا عما ونشمى هماع وزاشملا

 فيفخ ىأ شاوشو لجر (شوشو) ناورك عجناورك لثم سايقريغ
 .بسكلاو عا شيطا(شه) دءاطا لصف: طالتخا ىف مالك ةشوشولاو



 «ما/ داصلا با *ءالاوملالا لصف

 شارطا (شرد) برض هبابو شابد وهف شيوميو هلايعا شرهم ود لاقي

 ( ىششه) شي رحتلا شن رهتلاو ضب ىلعاهضعب سي رح وهو بالكل اب ةشراهملا

 ىمنغىلعابم ندهاو ىلاعتهل وق هنموٌدرهبابوتا>2ل اصعب هطبخ قرولا شه

 ةشاشم محعتفلاب شوهب شهدقو فورعمالةفخلاو حايتر الا حتفلاةشاشطأو

 نيلوخر ىأ شيشهو شه"ىثو شب شهلجرو هلحاتراو هيلا فخاذا

 لاق با,نم.وةلاشاهلاَقي بارط_ذالاوجرطاو ةئتفلا ةشوطا (شوه)
 م ؟ يأ هنع ل ندا يذوق وعيس تب | كيفعس ىو اهي وم اذ موةلاش وهو

 باصأ نم ثب دل اىفو مو ات ووستدو نا وم د1 .ةوموللا تاشودو

 بصغل اك هإ> ريش نم صوخ ا لاما توا لاق رت اك دا ةيقذا شواهم نمالام
 | وكر حاذا موقلا شاهدقوةشوطا لثم ةديطا (صيه) كلذ وخاف ريشا و

 ظ عابهباب وا وجاهو
 “46 داصلا باع 1

 ةلك ناعمة الداصلاو ميلان ال ليخد صاحالا (صجأ) ة(فلاالا لصف
 (صخن) 6# ءاملا ل فو: صاحن !لةتالو ةصاح |ة دحا ولا ب رءلا مالكنمةدحاو

 ءاد ص رلا ( نعال ند هيلث لل هدو اهتمحيش عماه علق هس ةدع ص

 ودو عنولاد اكن م صرب ماسوهللا هدربأو صربًاورف برطهبابو فورعم
 هتفضآو لوالاتب رعات مي ثنافادحاو اللهج نامساامهو سنج- فن رعت ةف رعم

 فرصنإلام بارعا,ىاثلاتب رعاو حافلا ىلع والا تينب تئش ناو قاثلاىلا

 ( راتخم - ١ا/)



 نزوبةصربوا 7 صرأل امال وماوسوا

 7 ىذا ص 23 قل ربلا صيصبل
 > ىأصيدبتو بأ

 برعموهو هب قيبام اه 00 هيلا تفي سجل (صدجا

 6 ص رح) 4 لا الصف 0 اصيصخت هرآد صصخح ومد

 '”ىدلاو ٍِ ل_ر رع دو و )ز 2 2
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 ع ع م
 / مأس لقت ال مل رداد ا م أ هع

 ْ ١ 8 تمص و أصم ل 50 ِ ١

 صلي رح وبهفاح رح رسكلابن درك

 نزوب ةصرخلااذكو اليلق داخل قشن

 م وقلا صاخن وهببصت هاطعاةصخأ دصحاو يصار مسكس ان ةعل ١

 ن آلا لاير بظو ناب ئىشلا صحصحو ة- احلا دك اصم>اومتقاى

 ناطشلانأ5 ريره أت يدح ف وودعلاةدشم خلان صاصخلاو قا ص

 1 بحا لوالاو طارشلاو وهلة وكم لامس رف 5 0 صمم ل ناذزألا عمسأذ

 !اةحشلاةصراخا

 تف ةرايتخالا بلعت لاف فورعم صممحا وثا دور 5 دن دأب صمح ( مج
 7 ريصقلا وهوزلحالا ءامسالا ن ههيلعتأبمل 0 مملا رسكب صمحأو هش د رمل لاقومأ

 رخاؤمف قيضنيتحتفب صوملا (ص وح) 0 6 اقلجو ظ

 ىدحا ف قيضلاوهليقوبرطوهبابو ءادوح ةارملاو صود>الجرلاونبعلا

 ناصيحواصاحتواصيحواص ويحو عابهيابوداحو ل دعهنع صاح( صيخ) نينيعلا
 اصيح هدعام لاقي ءايلأ تم

 (صرخ)هنمصخأةسييخلاوفورعمسيبخلا (سبخ) داخل لمن
 اضاأ صرخ اول خلا ص رخدقو أرع يطرلاّن م لخدلا ىلعام رزح ص رخا

 إم صايح الاوب ربمو دمحم ى



 ١ كا داصلاب اب #ءارلا ىلا ءاخخلا لصف

 ص رخخلاو بذك اضن ؛|_صرخنو ن اذكلاص ا اركخاو رصنامبمايو بذكلا

 اصوصخ “ىشلابهصخ (صصخ) ةضفلاو بهذلا نم ةقلحل ا اهرسكو ءاخا مضب

 ةصاظاو هبهصخ اذكبهصتخا أوحصف أمتفلاواهحتف وءالا م ذإ ةيصوصخو

 (صاخ) رقفلاصاصخلاو ةصاصخلاو بصقلانم تيبلاص خا ةماعلادض
 اذكن هءهصاخو لصو شا هبا صاخر لخ دهن واصل ةراس 'ىثلا صلخ

 ةتصالا+ا ذكو هنم صلخام ملا نمسلا 4 هصالاخخو صاختف هاحن ىأ اصيلخت

 دق وءايرلا كرت ةعاطلا قاضبأ صالخالاو هخدط نمسلاصلخأو كلاب

 ةصاخ ىا كلةصلاخ ؟ىشثلااذهو هافاصةرشعلاى هصلاخو نيدلادلا صاخأ

 امص ا ل اخدامصمح الا (صمح) ة؛صخ ساهم مَلهصلختساو

 ةصمخت أ واهعبتت ةصمح نم ريخ ةنطدلل ىسل ل !اقر هعو 8 امتفلابةصقحاو ضرالا

 ةصمخ و رصن باد نم عوجلاهصمح دقو ةهدتعملاو ةيضغملاك ردصم يهوةعاجملا

 (صوخ) صرينانخلا عم اوريزتلا داوروابلا نزوبصونكلا (صنخ) اضيأ
 :*لادلا لصف لب ص وحلا عئاب ص ا”وحللاو ةصوخةدحاولا لخخلا قرو ص وحلا
 صئادلا (صيد) صيمقلا صيراخددحاورسكلابصيرخدلا (صرخد)
 ركتحلا صب رتملاوراظتنالا صبررتلا(صب ر) 6 ءارلا لصف ع ةصادلا عما وصلا

 هللاهصخرأو اصخرمضلاب رعسلا صخر دقو ءالغلادض صخرلا4

 اصيخخ رهدع اضأ هصخئر او اصخرمارتشا ءوفلا صخر او صيخر وهف

 صخ رتفاصمخ را ذك ىففل صخ ردقو هئف دب دشتلا فالخ ص الا ىف ةصخرلاو

 ةصاخرلا نيب دسللا صخر وهلا معانلا صخرلاو صقتسمل ىأ هيفوه

500 



 داصل !باب «نيعلا ىلاءارلا لصف ٠

 ناينبهنسودرهبابو ضعب لعدضعب قصل أ 'ىشلا صر (صصر) ةصوخرلاو
 اوقصالت ىا فصلاىف موقةلا صارو هلثم اهيصرب هصصر و صوصرم

 لطم صدرم *ىشو رسكسلاب هلوقت ةماعلاو فورعم حتفلاب صاصرلاو

 اصيق راهدلو ةارملا تصقر وصاقر وبف رصن بأي نم صقر (صقر) 4

 نافقوملايف عمتجم مخسونيتحتذب صمرلا (صمر) هتزنئأ اضيأ هتدقرأو

 وهف برط باب نمهديعتصمردقوص مر وهفدمح ناو صمم وهف لاس
 هريغو ناسنالاداوس صخشلا (صخش) دك نيشلا لصف ل صمرأ

 صاخشأو صوخش ةزكلا ىفو صخشأ ةاقلاىف هعمجو دعب نم هارت

 فرطب. ال لعجو هينيع حتف اذ ذأ صخاش وهف عضخ باب نمهرصن صخشو
 هريغ هصخشأو اضبأ عضخ هبابو بهذ ىآ دإب ىلا دلب نم صخشو

 (صونش) *ىشلانم ةفئاطلاو ضرالا نمةعطقلا رسسكلا
 (صيش) كاولابهاذ صوشي وهلا ةبلاقدبأ وفيظنتلا و لسغلا صوشلا

 صيشتياع اوهاوندتشي ال ىذلار ثلا دملاو مكلااسبع او رسكلاب صيشلا
 د لختلا مقلب م ذأ

ْ 
 لصف + نوصخلا ىمايملا (سيس] مدا | لصفر

 سل ةعساو رودلا نيب ةعقبلك ةبر.ضلان زوب ةصرعلا (صرع) 4

 بنذلا ب جع مشا, صعصملا(صدصع] تاصرعلاو صا رمل وءاشاببف
 ن.الاق ىرهزالالاقتاق * لسامرخاو قاختاملوأ هن لام همظع وهو

 دج رسكلاب صافعلا (صفع) هيف ةغل حتقلاب اضي 01 رعالا

 له مالكم سلو دلومربلاهنم دَحىذلا صقعلاو ةروراقلاس أر هسلد



 06 داصلا باب * ءانلاىلانهعلا لصف

 ةريفضلاةصيقعلا (صقع) ضيقت ىأةصوفع هيفو صفع ماعط لاهو ةيدابلا

 كمم وان رضهبابو سأر لأ ىل اع هيل وه رفض رعشلا ص هتعو نادصمةع نالفل لاش

 (صوع) ءاهرومهروةمهر كرسكلاب صا ةءو ص ةعهعجو ةصقع اًطمطوق

 ردصم نيتحتفب صصغلا و صصغ عمجاو ىجشلا ةصخلا (صصعء) “6 نيغلا

 ىريغئصغأوناصغو هب صاغ انأف اصصغ صغأ رسكلايءاعطلاب تصصغ
 هصرع (صع ) ة لسع ىل اع.دخ | هصفاغ(صفغ) 3 تعمر ان صاغلزملاو

 نيتحتفب صمغلاومهف !امه.يواه ركشب م ىأةمعنلا صمم وأيشدر و هرغصت سا

 دقو لا نع ثحبلا صخشلا (سصغ) 2 اذلا لصف ةصايغلاهلعفوؤل لا

 روفصعلاز زوو صوخلالاو ىنعع صحتفاو صحفتو عطق باب ن 4 هنع ص

 ةاطق صحفم هل سيل لاقي به ذملان زوب صحفللا امنذكو هصحفااهنال ةاطقلا مدع
 صيخافأ لدم اه 7 < و 1 عطسوا وقاح مه اك,مسؤرنعاوصط ثيدحلا ىفو

 م رفا نالف ز .:اوةصرفن الق دحو لاق 5 ةزممل لا ةصرفلا (صرف) اطقلا

 0 رفملاو عل طقلا ص رفلاواهمهتغااضيأ اا ىصرقأو اهمزافو اهمنتغا ى |

 اراب هقرخ وأ نطو ةءملجو رسكلاب ةدرفلاو ةْضقلا هب عطش

 ايم و ةبادلا نودع ر ثلا زتال فتكسلاو ينط نيب ش1 ةصيرفلاو ضيا
 ىراز ادرك الىلإ لاق سودهءلع اللا ىلدىتاا نا ثيد ل !ىفو ص ارفو ص:رف

١ ١ . ١ ١ 



 داصلا بأي 3 فاقلاوءافلا لصف ١

 بصع دارأ هن اكديبعويأ لاقابرضي هتيرم ىلعامئاق هتبقر صيف ارا لجرلا
 حفلا ملاخخلا صف (صصف) ظ سبضغلا ىف ىق روش 00 لا

 ةصفصفقلاو لصفماضنا ىمالا صفو صوصق ةعمحو رسسكلاب هل وقت ةمادلاو

 صاقام هللا و لاش (صي) تسفسأ هيسرافلاب ايلصأو هيطرلا ن.ءافلا ردك

 هنم صيقأ نا تءطتسا امو ديحن هنعام ىا صيفمالو صبح هنع امو حربام ىأ

 هنموعبادالافارطأب لواتلا صبقلا (صبق) ة«فاقلالصفإلم ديحأ ىأ

 هبابو نيعبصالاب صرقلا (صرق) لوسرلا رثآ نم ةصبق تصبقف نسحلا ارق
 لاقف ضيا مد نع هتل ًاسةأ مانا يدا ىفواهعسل ثيغاربلا صرقورمدن
 يعبأ لاري دهن هيصرق ىو ريو كامباسأ فا رطإهيلسغا ىأءاج هيسرقأ

 رصو مو ةربصك صرف ةصرقلا عجوزبخلا نم ةصرقلاو صرقلاو «بهيمطقى

 دوعتلا برشا كالا كبامقرشلا 7 اهنيعسمشلا صرقو

 وهواصوصخ اد وعق دعقت لق كن اك ءادف رقلان الف دعق تلقاذافرصق ودع

 ىتحن اك هيقاسىل اعامهعضب هي دس ىتحيوهنطيي يدشن قصلي وهيتيلا ل اعساجنا

 ىلعساحنزأ وه ىدهملاوب أ لاقو ديبعىفأ نءبوثلاناكمهادين وكت بوثلا

 بارعالاة لاج ىو هيفك ب أتيو هيذخفب هنطل ق ةدلب و اكنم هتكر

 (صصق) هانتقأ ىأ هصن رف دقو دايطصالل ىننةمىا صن رّهزأب (صنرق)

 اصصقامه راث | ىلعا دن راف ىلاعت هل وق هنمواضي ا ؛(دصقو د رباب نم هعشت هر |صق

 ثيدحلا صتقادقو ثردحلاو ىمالا ةصقلاوهرثأ صصقتوهرثأصنقا اذكو



 االول ا اصلا بو« فاقلا ل اصف

 تتكن || 3 ةيعّدأ اءحرسك 5 ا 4بلع اع لغأ راص ى مكاعخا 0

 لثم هحرش ثنو هل صتقا اذأ زن الف نم انالفريمالاصق أدق ود وةلا صاصقلاو

 دحاو لك صاق موقلا صاقتوهنمهصق.نأهلأسهصقتساوادوقهلتتوأ هح رج

 رسسكلاب صقملاو در هيأبو هعطق رعشلا صفو هريغو أ باسح-ىف هبح اص مهنم

 هم كشم نم ةدسدن ىهمنت ثء> رعشلا صاصق ىجمص الا لاق ناصقمامه و ضارقملا

 حتنلاب صقلاو ىلعأ مضلا واه رسك واهحتفو فاقلا مضتاغل ثالث هيفوهرخ ؤمو

 ىفو ةيزاجح هغل صخ |حتفلابةصقلاواه ريغ وةاشلل صصقلااذكوردصلاس أر
 وأ 4 :امةَلا جر ىدح ىأ ءاضيلاهصقلا ى رح لستغت ال ض احا رب كح

 رعش مضلا ةصقلاو ةنرالو ةرفصاهطلاخالةصقاهم أه مي ىذنح قلاهق را

 ىودناكمت تت ١ فةمروأة برم خدتباصأ اذا اصعف نالق ت + (سن) ةيصانلا

 ا ملا ما قفنوكن يو دحلا قوس وأ خلال

 اذكو سلج هبابو عفترا 'ىثلاص لاق (صاق) ريطلا صافقأ دحاوصفقلا
 هقشو لسغلا كفي بوثلأص اقوىوزءااومضن | نعم هلك ص لق:واصيلقتصلق

 نم ةيراا ةلزنع هو ةباشلا قونلا نم ص ولةلاو صقن اذاص لاق لظوةصلاق

 اصش هصقو ةصقالاو ناصمقلا عماو سيل ىذلا صيمقلا (صش) صالاق

 داصلا اددشماح وتفم صانقلاو صدنقلاو صناقلا (صنق) هسبل ىأهصمقتق



 داصلا باب ملا ىلا فاقلا لصف ١0

 هصنتقأ و برص هبأنو هداح هصاق ون؛ة>حتفبصىقلا !اذكودصلااضب 0 0

 صناوق اهعجو اهريغل نيراصملك ريطلال هصخاخمتأأو هالمصل هصدقتو هداطص اطصأ

 ضاقاللاو هاصأ نم رعةملا صاقنا اىمصالا لاقترا مارثملا تصاقنا سصيق)

 وى رفامهمو تلق دحا ويععامصورمعوبأ لاثوال وطقشنملا ةمحمعألاد دال

 (صخل)  ماللا لصف 6 ىئ رهزال أهلنن تقنيا اداضلاوداعلاتضاقشن ادب أدب

 هل مخلانصللا وصوصللا دحأو صللا ( صصل) حرشلاو ءناستلا صم 5

 نرو ةصلم ضرأ همسات وحر ابحت ذا ةيصوصألا نس صلو بؤ

 همورب ىذلا ىّنلاىلع هرادا ىأاذكىلعهصالا أ (صول) صوصل ت اذ ةحمج

 ىعب هم [سوهيلع هللأ ىلص 7 اهماع ص الأ ىت دا ةملكلا ىه ثب دخل |! ىفوهنم
١ 

 ع

 ل داب وشن أم هصاخ ا رانلا,ىهذلا صخ (صخ) دما لص مو بلاطاا

 هصتماواصم حتفلاهصءعءىثلا صم (صصم) رابتخالاوءالتبالا صيحمتلاو
 نكل و ةضمضملا ةصمصملاو هصف ؟ىشلا هصمأو ةلبمىفصملا صصغلاواضيا
 هصيقلان يام قر فب هيشأم وسام قرفو هلك فلا هضمضملاو ناسالا ىرطب

 صوصلملاو رغلا ند صمص؛ الو نللا نمصمصءادك يدا ىفوةضقلاو

 هصيصم لقتالو ماشلاد ا, فرفختلاب هصيصمو همضت هماعلاو ماعط حتفلاب

 اكش ثردح!ىفو لد رلا سس ءىفءا وتلا نيتحتفب صعملا (صءم) دب دشتلاب

 لسع !|ك.اعبذكل اقف صعملا هدعىلاءتهللا يضر رمي ىلاب رك دعم نيورمع

 نيغلا نك اس صغملا (صغم) بئذلانالسءنموه ىلا ةع ةعرسب ك.لعىأ
 وهف هلعأف ميدو ملام ىلع ل> رل| رغم دقو يسمن ءامل وعج و و ىهملا ُّى عيطقت



 ١0 داصلاب اب د نونلا لصف

 بأ ند ىدذدب نم 0 صام دقو قل زل نبتحتفب صأملا (صام) ص وعمل

 لغقلا نروب صحللا (صخ) * نودلا لصف تلف *“ىثلا صاماوبرط

 كفا تف ىنعي ل ملا صحن باحأ عم ترد وغينتيلاب ثيدحلا ىفو لبجلا ةلدخا

 ثي دل ا صن وميملارسكب سورعلاةصتمهنموّدرهبابوهعفر *ىثلا صن (صصن )

 اذاو هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ثري دح ىف وهاهننم *ىش لكس ن و هملاهعف رنالف ىلا

 ثيدح ىفو هكرح *ىشلا صنصن و لقعلا غولب ىهمدم ىنعي قالا صن ءاسنلا غلب

 ةنأسل صئنصس وهو ه دعهللا ىض رّرمع ةيللع لخد ناح هنعهللأ ىضر رك

 ىرخأ ةغل هيفو لاقريغالداصلاب وه دعوي ألات دراوملاىتدروأ اذهل وةيو
 اصيغتت شدءلا هيلعهللا صغن (صغن) ةمجعملاداضل ان ضنضن ثر دحلا فتسل

 شنحالا قنا زةصقت ندعلا قءاستت ور دك ىأ

 اريقفلاو ىغلا أذ توملا صعن 6 داو قيس توملا ىرأآال ش

 هدأ سم مي اذأبرط باب نم لد رلأ صغنو كرفت هتشع تصغنتو

 مزلبو ى دمر هريع هصقن واض !اناصقنو رمصل باب 0 *ىشلا صقن (صقن)

 ىدعتي ىدعتملاو مزاللاردصم ناصقنلاو ىدعتا ردصم صقدلا (تلق)

 صقن كالو قامأ وايش ؟وصقشرل م ىلاعتهللالاق هّةح هصقن لوقت نيل وعفم ىلا

 ' نقلا ساشا و ىتؤاك د اري اذه يعوق | ةنفوبلاو اهييعوول اعلا
 ةصقنا ا وهط>:ساى أن علا ىرتشملا صقدتساو اضبأ هريغهصقتناو صقن ىأ

 هسقع لع ماع لاقي "ىذلا نع ماجحالا صوكنلا (صكن) هيأشو



 داضلاب اب *« ءالاوفلالا لصف سدت
 هن رق نع صان لاَ رخآتلا | صويلا 8 سون ) ن اجو لخد هنأنو عجد ى

 و غار و رفى
 (صقو)#واولا لصف# رفااو اجلملاضيأ ص انملاورارفو رخأت تقورسل
 اذكونيتذيرفلا نيبام وهو ةقدصلا ىف صاقوالادحاو نيتحتفب صقولا
 ةصاخ لب الا فقنشلاو ةصاخ ر قدلا ف صقولا اعج ءاهاعلا ضعبو قدشلا

 ىأصانم نيح تالو ىلاعت هلوق هنموأضيأ أصانمو لاقهب

 نم طبهأ نيح مدا ناثب .ديللا فو دعو باو. طولاةدش ص حولا (صهو)
 ضرالاىلأد معو هب ىمر هن 5ك هلبا ةصه وةنلحأ

 يك داضلابأ 3

 و قحا سلجم وكت وم ضرالا (ضرأ) مبلل لصف
 06 وعار !| حتفب تاضرأ عا | وأ ول ووش مهل اوةذرأ لاق. نااهنم

 اض !ىضارالاولاهاو ل اه اكض ارا "او ضورأ ىلع عمجتدقو تنكس رواضأ

 ةكز ىأةضيرأضرأوضرأ ا وهف لقسام لك واضراا وعل اكسابق ريع ىلع

 ةضفنلااضي أ ضرالاو ناعلل ةمحيعملا ةذب رالا ض ٌرالاورمعوب !لاقوةضارالاةْس

 ىنمأ اآضرالاتلزازا |ضرالاتلزاز دقو هنعهلل| ىذر سابع نب ! لاق ةدعرلاو

 مسوملام ىل اعةشحلا| |تضر أ لاق بشل لك اتةبودنتحتفب ةضرالاو هضرُأ

 كلذ لعف مطوق (ضبأ
 هله اىلا ضالاقي داعى

 هضاعب ادحاو ثلا ضب( ضد *ءابلا لصفإ# راد ىنعي ضاوعجرىأ

 (ضغر ةض وعب ةدحاولا قملاض وعبلاو ضعشفدأ زجىأ أضاع هضءن دقو

 ) ) اهلك اأذا ذاةهضورام ام ىرف نكستلاباضرأ ضر هلع

 ااضأ أضن ضا كلوقردصم وه تيكسلانا لاقاضأ



 ضن دال نايا لولا ليف
 ىلا ةناهضغبو واطيترا معان رتاج لجرا ضغبدق اياك

 م باحتل ادن ضغاشا [ 0 5 ولو مك

 ”يىثلا ضيب دقو ةلزنمو لزئماولاق م ةضامو ضاب اولاق دقو ضيبالانول

 هكامف 5 صس ضيال أعمجو اماذس | ضاس أو اذاضد ب |ضساف اضست

 لقتالواذك نماضايب دشا اذهوهضوبب ل قتالو ضايءلا ف هقاف ىا عابباب نم

 زجارلال وقب نوجت<وهن ول وقي ةف وكلا لهاوهنم ضب

 7 الا ل وقاما اداب 0 خمبلا 0 درملالاق

 وه نب لضفتا نم ل 0 لماحسف

 تن اف لاقهن اكفابأ بع ركواهجو بح وهدي رئابأ بمرك أو اهجومهنسحأ
 هعمجو فّيدلا ضيبالاو زيي |ىلعددعبام بصتن|هفاضأاماق الابر سمهضيبم ٠

 ءاملاونبللا ناضب الا تيكسلا نب !لاق ناد وسلا دضسانلا نم ناضسسلاو ضب

 ل يل ل يل رونا ضيب ودي دخلا | ع نمضيسلا:دحاو ةضيبلاو

 ةجاحدو ضئاب ىبفةرئاطلا تضايو مهتحاس موقلاةضيبوهتز وج * ئش لك

 هغل ىف ضي لاةبوربدو رومدلثم ضبب عمجاو ويلا اذاض ويب

 (ضرح )6 ءاخلا لصفة ءاملا هنل ءام| ترسك امناو لسر لسرلا فل وقب نم

 ديقهبايثىف هلوق تلق #هبايث ىف ثدحي ضي سم دساف ىأن يتحتفب ضرح لجر



 داضلا بان # ءاأ وءالأ لصف فل

 وهةديرعوب ألاقءاوس هعمج و .د>اووةدئازةدئفهف ربظتال هرك كبدرفنأ

 برط بابن م شرح دقو رحم ىبعم ف وهو قشعلاو نزلا هاذا

 هلع ءامحالاو ثحلا لاتقلا لع ضيرحتلاو هدفأ ىأ بل
 (ضضح) هؤانارسكلاب ةضرحلاو نانشالا اهمضوع ارنا نو
 ثاحتلا ضاحتلاو هضرح اضيض# هضضدحو دردهبابو هثحلاتق

 نيكسملاماعط ىلع ز وضاحتالو *ئرقو همحاصامهنم دحاو لك تخين ةضاحملاو
 ىلا ىده هن ١ ث ,دحل!ىفو لب | عطقنم دنع ض ةرالا نمرار ا ضيضأاو

 أعاف ضضخلاب هعض ل اَمُف هم اعهعضب ًايشدجيإف ةيده مس وهلعملأ لصهللال وسر

 ىلوالا داضلا مضي ضنملاو ضرالإبهعش ىن :ءب ديعلا لك انك لك ادعانأ 5-5
 ند ؟ىيشلا ضم دقو ضماحلا ىىط ةض وما (صم ) فور عم ع اودايحتفو

 رول ' هل تلت ضامخا ومرقىقم ؟ دال ردالو هض لوا مصن و ليس بد

 ذا لجرلا ضاحو ضايخلاو ضاوحالا دحاو ضوحلا (ضوح) رمحأ

 عاب بأن نم ةأرملاتضاح(ضدح) عمسج اءاإ 0 هيا واض وح

 ضئاوحو صيخ ع ألو أ ارقلا نعاضا ةضن اح و ىف اضمحو

 ةضيخلاو ضرحلا عمجاو مسالا مدا ةضرلاو ةدحاولا ةرملا ةضاخلاو
 تدك ىنتل ا ىضر ةشئاعتللاقةأر ملام رفئتستى لاق 0 اضيارسكلاب
 مدلا أهم رممس ارملا تضمحتساو ضيا ءاعمجاوةضيملا | اانك ةاقلم ةضخحا

 ثردحلا ىفو ةالصلا نعابضمح مات دعق تضرحن و ةضاحتسم ىهفايمايأ دعا

 كيرحةضخضملا (ضضخ) ءاشلا لصف اعبسو أ اتس هللا اعف ىضيحت

 سس#ع



 6 هال انس ع ارا لادا قف

 شيعلاقي ةعدلا ضفأا (ضفخ) ضخضخاف هضخضخ دقو هوحوءاملا
 ضفخ لاقي برض هبيوهضغت وصلا ضفخ و شيعلا نم ضفخ ىف مو ضفاخ

 نا عال امهر #ابا رنا وو رهو نسال اك هيو هن كول ردنا كذا
 ضةخهللاو طاطحالا ضافخت الاو نيب وحتلاتاعضا وم ىفءانبلا فرسكلا ةلزنع

 اضيأ اضايخو لاق با نم ءاملاضاخ (ضوخ) عضيىأ عف ريوءاشي نم

 ندا | يمن ناك رو.ةاهيةيف نيالا ز هامه ةظاخ عضوملاو رسسكلاب

 ىف موقلا ضاخو اهمحتقا تارمغلا ضاخو قاد ءاملا ف ضاخ ا ؤيضواختو

 هتجح تضح د( ضحد) :6لادلا لصف هيفا وضواذت ىأا وضواخنو ثيدحلا

 ضاحدالاو عطق هباروت ل ز هاجر تضحدو هللا اهضح داو عضخ هبابو تلطب
 امطوح ام نيتحتفب ةنيدمللا ضير (ضبر) * ءارلا لصف 6 قالزالا

 هبابو ريطلا مودجو لب الا قورب لم باكل او سر فلاورةبلاو مغلا ضوبرو

 نزوب ضب. اهدحاو لب الل نطاعملاكمغلل ضب ارم اواهريغ اهضي رأو سلج
 ةلمح ةيقب ةطبارلاو ريقحلا هفاتأا لجرلا ثيدخلا ىف ىذلاةضسورلاو سلح

 بيدهللا فةشب ارلادجأ تاق#ثي دخلا ىف وهو ضرالا ىهنم ولخالة جملا
 عطقهبابوهاسغهبوث ومدي ضحر (ضحر) ىنغملا ذب نيببرغلا جرش ىف الو

 ىف وهوض حام هعمجو لستغملاضاح راو ضوح مو ضيحر بوثلاو

 ضوخذرمو ضيضر وهف در هبابو شير اق دلا ضرلا (ضخذر) ثيدحلا
 دقف هنرمك 'ىش لكوهناتف مذلاب ىلا ضاضروىدأا نم قدام ضارضرلاو

 نائحعتمب اضف ررسكلاب اضيأ ضف ريورمهن هبابو هكر هضفر (ضفر) هند رصر



 داشلا باب #ناعلا ىلاءارلا لصف 52/

 كلدب أومس ىجبمصالا لاق ةعيشل 7 |نمةقرف هضفارلاو ضوفرممو ضف روبف

 2. ضكرا ىلاعت هل وقهنمو لج احرلا كي رح كر لا (ضكر) ىعنب ديز مهك رتل

 ى.لش ىدس رثك مث ودعبل هثوعتسا هآ>- رب ترا ش رورو كاجو

 ةعؤدلا كدي ناطشلا نم ةضكر حض هِض 0 0

 نيتحتذنب ضمرلا (ضمر) هحرلاقبالو هاجرب هبرض اذا ريعبلا هذكرو
 صمر دقو ءارج نروب ءاضم :ضرالاو هرعو لم رااىلع ! ثلاعفوةدش

 ند اضأ 4مدق تصمرو ةراحيملا ةضمرضرأوبرط هنأ د حدتشأات عل

 ىحضلا ن . ملاصنل| تم راذأن كولا اوال ارض + 1

 ةعاسلا تكتلات ىحضلاةالصل وشب ءأضم لأ نم سمشلارح ليصفلا دحو اذاىأ
 همي

 برو ءاضمرأو تأياضم رهعج ناضمررهشوهةقرحأ اءاضمرلا هتضمرأو

 تعفو َىلاةنمز الاباه ومس ةعدقلاةغللإ نعر :وهشلاءامسأو |ولقنام مهم | ليق ءارفص

 لقبلا نمةضورل ا(ضور) كلذب ىمسف رخل صمروماي ابا رهشلا ده قف أ وفاهيف

 وهف ةضايرو اضاير هضوري رهملاضاروضايروضوراهعج و يشعلاو بنعلاو

 ةقانوةضاروضاورموقوةغلابمالادد ثماضيأ ةضّوروةضو ص ةقانو ضو سم

 اذكو ءاوس هيف ىئنالاوركدلا دعب ةبعص يو تضيراملوأديدشتلاب صلر

 ىأضورأو ناكملاض ارآوةضورهامجاضي ورا حارقلا ضوروضيرمالغ

 نالفو ةبيط ةعستم ىأ ةضي رتسم سفننلات مادام كلذ لعف !لاقيوهضايرترثك

 (ضرع) ع ندعلا لصفإل ةيقهلخ ديل هي را دب ىأ !دك ص اع عابالق ضوأري



 1/1 داضلا باب نيعلا لصف
 ابوثهل تضرع لاب هيلاهتز ربأو هلهتر هظأهل هتضرعوربظ ىأ اذكهل ضرع

 بوأقملا نم وهوض وحلا ىلع ريعدلا| ضر عودح او نعم هّمح نمايوثو هقح ناكم

 باتكلا ضرعوعيبلا ىلع ةيراخلاضرعوريعنلا ىلع ضوخلا صرع ينعملاو

 ىح ا نم ضر اعهض رعو مهض رتعاو مطاحام رظن وهيلع مث ”رمأ اذا دنا ضرعو

 ىلع دوعلا ضرعو برسضباب نمكالذ لك التق فيسلا ىلع مهضرعو اهوحنو
 3 0 سمر علاورصتو 0 0-7 ا

 ةيسيألا ةورعلا دع وبالاقو يعم 0 0 صرع ء. لكو

 | وكس ىض رعلاو ارامعال راناوحن ركالونز والو ليكبلخ ديال تلا

 اضرعو فرط باب نم '”ىشلا ضر عدق ولوطلا دخضرعلاو باشلا نم سنج

 ضرعب ام نيتحتفب ضرعلاو مغلاب ضارعو ضيرع وهف بنع نزوباضي|
 رح وأ لقلام نمناك اماخأ ايندلا صرعو هوحنو ص سم نوه ناسن الل

 ِء ىلا صرعو أضي رع هادح ؟ ىثلاض رعأآو هنعدصلا «ىشلا نع ضارعالاو

 00 نموحوبك فبكى وقك وهف ربلف» روظأ ىأ ضرعأل

 نم د قادس ىأ. رلا 7 اًضرعم تالق ناد د تربو تاس

 هنموقفالا فض رتمي بالا شراملاوهضلدعو 0



 داضلا بأ # ندعلا لصف 2

 ةممد نوكينأ زو 3ةفر عم هنال انأ رطمت ىااث رط* نضراءادهملاعت هلوق

 لاعفالا "م ةقتشملاءامسال ا ىفا ذه لعفتاا برعلا ود ركنوه و ضراعل

 بررطقلا دعب ىفارع ١ لاقو انهالغلجراده لوقت ن ًازوحنالف اهريغنود

 ات ذراعو ةف رعلاىلاهفاضأو 5 ةركنالاتعن هل هم ودب نإ هعاقو هم وصي نأ هئاد

 هيذراعر عش هفخ بدار نيضراعلا فيفخنالف مطوقو هيدخاتحمدناسنالا

 1 م لثع هللاىتا ى أ عمدام لثع هضراءو هلامح راسى اريسااىف هضراعو

 ضرع لاقي. رصتلادض ضي رعتلاوهلباق ى !تاتكلاب تاتكلا ضراعو
 ةيروتلا ىهوءالكلا فضي راعملادنموهينعي وهو الوقلاقاذأ نالفبو نالفل

 ةعسىا١بذكلا ن ء ةحوددل ضي راعملاىفنأ لثإ|ىقو“ىثلا نع 'ىشلا

 ,ىدصت ن الفل ض رعت واذ رعداءج “ىلا ضإ رعت ودل ض رعنف اكل هضرعو
 الو ثوم صوابع ضراعب هنالرهشلا نازيم ضورعلاو مطاس رعن لاقي هل

 نملوالا هصنلارخاىفىذلا ء ءزط ا مسااضيأ ضورعلاو ساج مس اهمال مجم

 هتعم تتش ناواضيرعأ اوعمج مب أك سارق ريغ لع ضن راعأ ىلع عمجو تببلا

 ءتفا

 آتض

 ض رع هاروهتئجهجو ىأ نمه:حان لفقنز و ءىشلا ضرعو ضراعا لع

 سانللدض رعنالفو ةماعلا نم أ سانلاض رع ءنمنالف و مهس مف ىأاضب ,1سانلا

 ىلاعت هل وةوهلدهتصن ىأ اذكل ةذرعانالف تاعجودبف نوعي ْن ولا زال

 لثم ضرعو ضرع نءهلارظنو امصن ىأ | جنا القذر ءدللا اولعجالو

 ' كدنعام ىلع ضرعا هللاق هضرعتساو 55 بناح نم ىأ رسعو رسع

 ! ييطنالق لاش ةثيخ وأ تناك ةيطدهريغو دسألا ةحنار رسكلاب ضرعلاو
30-0 



 66 داضلا با د نيغلاو نيعلا لصف

 وهام اةنطالهأ ةفصىو دسخلا ةياوترعلاو ضرعلان نمو ضر ءلأ

 لايك نفالااكا | ضرعلاو مثداسج 000 مهضارعأ نر اس قرف :

 نان مءىرب ىأ ضرعلاق هذ نالقو فلفل هلع كاس ا ىئ هرعةنع تك

 هلكةباع ضعوهب ضعوهضع (ضضع) هبسح لجرلا ضر عليقوباعيو مشي
 ثبدحْحلا فودضعف 'ىشلادضعاو در هباب ةغل فواضعحشتفلاب هضعل هضع دقو ىنعع

 راد ضضعادل أول وةهانعم ىرهزالا لاق تل ؤ#ءا كسالو هنأ نم د هوضعأف

 لو اوض وعلا (ضوع) اليكنتو هلامد ات نطان ريالا نع اويكو كس

 ض وعلاهاطعأ ىأ 4ةواعواضي وعل :ةهض وعؤهضاعأ و 4ه.ضاع هنم لوقت ضاوعالا

 4ك نيغلا لصف 9 ضوعلا باط ى 1ضاعتسا ونكوعلا دخ | ضاومت و .ىضاتعاو

 ضف( ضن دسق أ هضرغمهفو هيف ى ري ىذلا فدطا رع (ضرغ)

 در1كلادبدوهتدضغدتف تنفك ل وص نم ضع وهضفخ هفرط ]

 7 ووكتوص رع ةذغا زادي لهأ | ةغل ىفهنمممالاو |

 22505 < 205 رد رتاف ىأ ف رطلا ضيضغ يظ وماغدالاب
 ةدوضغو ةذاضغ اهحتفوداضلا رمسكب تنضغهنم لوقت ىرط ىأ ضيضغو

 «نوكاقلاوك :ضديقا لكوب

 ضمغ) ةصقنموةلذىأ ةذاضغسمالا اذهىفهيلع سللاقبو |
 ىلا ضيمغتو اضيمغت 1 00 10 0 | راد داكلا ١

 هللا لاق اضيأ ضمعأو ءارشوأ عيب ىف هيلع لهاست اذا هنعضمتو

 ( راتخم - )١4

 ا
 دردبإب وحر داق نم 10



 داضاا| با * ءافلا و زيغلا لصف 1/6

 ةنع ندفع طح وأ هنءاد رلهنم ىلدز ىأ ىتعل اه ىلا ضم لاقي هيفا وضمغت

 هام ضاعن او عايدي, و بضن و لق ءاملا ضاغ (ضيغ) هضاضغنافرطلا ضامغناو

 ىلاعتهلوقو اض اهلل هضاغأو مزلب وىدعتب هللادضاغو كلذوهب لعف ءاللا ضيغو

 ضاع لاةيوهسحو هعقن اًضدرغت عمدلا ضيغو صةتام ىاع احرالا ضيغتامو

 ءام ضرغم ىجهو ةمح ًالاتفلاةضيفلا و اورثكىأمائالاضافواولق ىأ ماركسلا

 ضرفلا( ضرف 6٠ الا لصف ضايغأو ضايغمجلا ورجشلا هش تلف عمتج

 ادودحو ملاعمهلز آل كل ذب ىمس ىل اعت هللا همجو اما /[ضرفلاو ء ثلا ىفرزحلا

 ضرفتلاو ادودحم اعطتقمىأ اضورفمادصن كداع نمندخت الى اعنهلوقو

 رمنلاةضرفواهانلصف ىأ دي دشنل ؛أه انضرفوا هانل زنا ةروس“ئرقو زي زدتلا

 ءاطعلايفهل ضر فو نغسلا طحاضي ار حجلا ةضرف واونم ىقتسي ىتلا هتما'ءانأ
 نسلا ىف تنءطوت ربك يأ 3 رمتم لإ تف رؤوب رض باب ن من اودلا يهل 0

 ماهو ةسف 8 'ىضرفلاو سيدا 07 ساجبو ركبالو ضر اذا ْ

 و يو ©
 عطس | مك

 ةقرظلإ رس ا 6 (ضضف) ةقدصلا نم ةعاسلا ف ضر فاماضإأ ةضن رفل

 0 ا همس اعلا ىمسوةضل رف لا مالاو

 ضخف.ال لقت الو كاف هلثأ سصضقففد 0-50 |ىو ب كللامخضاوتردبإو

 افموقل !| ضف و رسكس | ىّشلا ضفأو 8 ءأ م ٍْإ تلا

 هللأ ىصهللال وسر نان ١ ١أو رمل انقدنأث بدل قوويتتض نفر قررشت :ىس

 لكو اوقرغتف مقرف ىأ و

 ند م ضفن أمى * عل هلل ةعل ٠ نم ضضفتنأف ةيلص ىف و كابأ نعل ي-وهيأع



 "1/0 داضلابا. * فاقلاوءافلا لصف

 ناو را امع هللا ذر ةشئاعل اوق نهاده تلق #همءلص ىفدٌدرثو لجرلا ةفطن

 ىأ ضضخفمم الط وةفورعم ةضغفلاوة غفل |عمشءاغل رك ضخضفلاام أو همست

 حاكتلا فضي وفتتلاو هيلاهٌّدراضي وفت مالا هيلا ض”وف(ض وف ) ةضفل اب عص سم

 شضوافغو مط سيئرالنوواستم ىأ ىركسن زون ىذوفموقوربمالب حوزملا
 ىآ هرصآىف هضوافو ةذوافما ةكرشىهو عمجأ هيفاكرتشا لايم و ناك ريشلا

 .كن | ضاف (ضيف) اضعب مهضعب ضواف ىأ مالا فمر وملا ضوافتوهاراح

 نكد لانا رشتام ىأض يفتسم ثيدح وهو 0 ىأ ضافتساو ضشر

 ودك ل1 ىلا دال يضاف ودرع ومالا ةهافا لاكي قداس ١ ديننا وخاتم
 ضافو اوكا |ضافواضيأ ةضوضيفو عا.هبابو ىداولا هذ ىلع لاس

 و اودينعو أدلاقهحورتج رخىأ هسفن تضافو سلجو عابهبابو تام ل ادرلا

 عديش ا اودسف تضافالو لجرلا ضاف لاق. ال ىبمصالا لاقو ءارفلاوديز

 / ءاملا نطافأو سينا نخاف دس الامم ادءانا نقافأ لاقيوءاملاو عمدلا
 ةضأن 0 أوعفد ىأف ىلا تاف رع :رمسادلا ضافأو هغرفأ ىأهسفن ىلع

 ذاق 3 دك أ ديدشتلاب ضان
 و او طش د !, رص * 1| ئكف . (ضبق ق) د فاتلا

 7 ان :ا/ا ىص ىلا الا ا | كلتضمت ىف قو كاضم5 ىف * شلاراصلاَشو

 ساحلا 000 وت ا 3 هاب دك أ درعا يوهم سس اداظقا لاش ؟ ّىَث و ٠ را تضقأم مهلا 4 ةضمقأ | 3 ا وسم راص ع يعلا ضمد 7 و



 داضلا بأي * فاقلا لصف ١ 6 خي

 هنع صيقت و فكلا عم هب دلع صضيش ثدح امه وحنو فنسلاو لاو ٍهَةْلا نم

 هأآوزودعمج أضيسقت * شا ضبقوتوزار الاى ةراخلا أ تفدقتو زامشا

 تام ىأآض وءةموبف هاعاق مسيملام ىلع نالف ضبفو وهدايا اءاطعأ اضلا لاملادضمقو

 1 ىلا صرف (ضرق) ن تك , وتاةأد ىلاعت هل وق ك.دم 3 عارم أدعالا 0

 ضل رف رعشلاو هلاق ىارعشلال جر لأ اضرقوب وتاةرآذل |تض رثودعطد

 بهدلا ه4ذضارق هنمو ضرقلاب طم م, مضلا ةضأ رثلاو برض لكلا بابو

 مثزواجحتو الاش 0 ىأ لاقل تاذ ميش رت لاما هل وذو دحأ مهم ملا

 هَل فاقلارم رك هانت لاملا ٠ نم هم ه.يطمت:أمضرَقلا واط امش نع ع مبكز دو 1 000

 ضرقلا هنمدخ ] هنم ضرق >قاو هضرقافضرقلا هنم نا طةنم ضرتقتساو همق

 ةلاو

 ىلاعت ؟هلوقهنمو هينشتلا ىلع وهوةءاسا. نموناسح |نمتفاسام اضن ا !|ضرق ةلآو

 رجتل الامدللا مفداضارقهضراقو ةيراضملا ةذراقملاوانسحاذرق هللا | وضرق رقأو

 طئاخا ضقنا 2 ) لاملاىلع ةعيضولا واط ر شام ىلعامهنبب خرلان وكوهبف
 هيلع ضقأو ك اوكلا ضاخقنادنمو هنارطىفىوهراطلاضةناو طقس

 هعجغم ضقتسأو م زلبإو ىداعتي عجم ذااهلع هللا ضقأ ونشخ و برتت عججضلا

 نمدهعقناغب 9 ”ءانلا ض رف ١ ْض 4 ع رفا راكان ٍ دحو

 اا لش دي وتلق# 500 عدصتاضايف

 ريبسصس

 ١ ضيقو عاتمب اةمدضي اق ضي هب هءاح ىأ نالفل انالف ىلامعت للا قو عاتعهذراعةضاةمدشاق ضق



 16 داضلا باب #2 نوتلاومملا لصف

 | مح | (ضحب 36 بلا لصف ءان رق مطان ذبقو ىلاعتهل وذ كنمو ة م

 ةقع وايطماجو انك ١ واه ءاتاهظل اح مل ىذلا صلاخلا نيللا سلفلا نزو

 5 لا صلاخ ىأ صخ ىف رعو هت دلؤ ةةضاخا ىَ لو هع ود ولا

 ضخ (ضخم) كيفي تن د وكت [تاشناو ءاوسهيف عمجاو 5100 دلا

 ضخم او عربالا را ة.ضخمملاو باعرصو رصن و عطق باب نم نكالا

 دل رع ىلا ندقتما ورؤيا دخت وقير كن او دك نلف ىلا نيللا نضوعملاو

 ةدالولا عجو حتفلاب ضاخلاو لما | نطب ىفك رحئاذادل ول اكيذكو ةضخمملا ىف

 اضي أ ضاخناوضخامىهف قاطلاا م رضى اضاخرسكلاب لما |اتضخ دقو

 اذا ليسصفلال ليك هنموابظفل نماطدح اوالوةفلخ مدح وقول نفلماوخا

 نع لصو هن ال ضاخي ةنسأ قنالاوضاخ نبا ةساثلا ف لخدو لول الم 207

 هتف رعناف ةركن ضاخم نياو علت وأ تحل ءاوس ضاخ ايهمأ تقحلأو همأ

 تانبو ضاخم تانبالا هعمح ىف لاش الو سنج ف. رعت وهو ض اا نءياتلق

 هضرمو هللا هضرصاو برطةهبانو سلا ضرملا (ضرص)ىوا تانبونوبل

 ضرم هب سل و ضرم اهسفن نم ىَريْن !ضراغلاو هذ سم ىف هيلع ماقاضير مك

 هيف ةغل هضمو هعجوأ حرا هضمأ (ضضم) روتفابيف ةضيرم نيعو
 اوةدصملا عجوضمضملاو اهق رح ىأ نيعلا ضع لحكلاو 1 كيرع طيف

 هبابو كرحقرعلا خس (ضي) ة6نونلا لصفإلم ههوضو ىف ضمخ و مفلا ىف

 ريناندلاومثا ردلا ن ومس زاجحلا لهأ(ض.ةن )ءايلاحتفب اضيااناضينو ب رض

 ىانبد نم كلضنامذخ لاق وأءاتمزاك نا دعباننعل وحن اذا ضانلاو ضنا



 داضلا باب * ءاطاىلان ونلا لصف 6

 * يشلادعب ؟ىشلاهنم ذدخأبو هزجستس يآنالف نم هةحضنتس وهو رمستأم

 هكرحهسأرضفغنأو كرحىأ سلجورصنبابنم هسأر ضفن (ضفن)
 نالف ضغنو مهسؤر كيلان وضغنيسف ىلامتهلوقهنمو”ىلا نم بجعتملاك
 ىارصن با,نمرجشلاو بوثلا ضان (ضفن) مزابو ىدعتي هكرح ىأهسأر
 قرولا نم طقاستام نيتحتش ضفنلاو ةغلاسلل اددشم هضشو ضفتنيل هكرح

 ةضافنلاو مغلا,ضافنلاو ضوبقملا ىف :ءع ضمةلاكل وعفم ىنعع لعف وهو رْعلاو

 ضفان يح هثدخ | لاقي ةدعرلاتاذ ىإ- | نم ضفانلاو ضفنلا نع طقسام

 رصن باي نمدهعلاو لبحاو ءانبلا ضن (ضقن] ضوفنم وهف ىمحأ هتضفنو
 ضقانتي اء ملكتي نأ ل وةلا ىف ةضقانملاو رعشلا لبح نمض نام مغلابةضاقنلاو

 هرهظ لم |ضقنأو ضوقنم ارسكلا,ءضةقنلاوثاكشنالا ضاقتنالاو هانعم

 ضايقةناورةنلا لمس ود ضاقنالا لداو كر بظ ضن أ ىلاعتهل وق هنموهلقثأ

 3 (ضي) لاحرلاولماحلا توصضيقنلاو هوركموهو هتيوصت كلعلا

 ّض وونلابهّيعأ اذكر مالهضهتتساو ضاق هضهأو عضخو عطقهبابوماق

 ظ 01 اكىلاعتهل وق هنمو عرسأ ضف وتساو ضفوأ (ضفو) ة6واولا لصف

 ' باح اكوشلئابق نم طالخالاوسانلا نمقرفلا ضافوالاو نوضفوب ص

 ١ 2 قرلاضمو (ضمو) ٍضافوالا فعضوتن أ ةق دصب ىمأ هنأ ثيددحا فو ةفصلا

 ٠ ميلا حتفب اضم وواضي ًااضموودعوهباو م.غلا ىحا ون فض رتعب لو ايفخ اعمل عمل

 ! مايقوءابق هب ىأةضيه لجرلا, لاقي (ضيه) د(6ءاملا لصفإلم ضموأ اذكو



 عا ىلاعتو هناحسهللأو

 ثنؤيو ركاذي حانت حام ءابلان وكسب طبالا ( طبأ) «فلالا لصقل
 فتتكلا نزوب +اسقالا ( طقأ) هطبا تحتاج “ىلا طبأتو طابا عم او“ الالا

 طس ( طسر) ة#ءابلا لصف #2 طةسنزوب طقارعشلا فءاحاعروفو رعم

 ساو ةعملا ةطيملاوةل ويقر دعلا ظديورمضت ءانوورتقتدا غلا وويل كلا
 طسناف نالف نمتطس كاةب ماشتحالا كرت طاسنالاو ضرالا ىلع *ىشلا

 ةقاطم ىأ طدق نزوب طب ديوعساو ىأ طمس ناكمو طسيام طاسلاو

 طبلاوٌدرهباواهةش ةحرقلا طب ( ططب) ناطبمادي لب هللا دبعةءارقىفو

 كان ين نودع و ىهاست اوهم اةللرللل ا فيلا ةلقر دجال ءاكا بط وم
 حتفلاب طالبلا ( طاب) ةجاحدو ةمامح لثم اعيمح ىثنالا ورك دلل ةطب هذه
 نزوبةطبملا (طبمب) فورءم طولبلاو اهريغورادلا ىفةشورفااةراجحلا

 هطيت ( طبش) © ءاثلالصق# برعم وهوءاموزرأ ةمعطالا نمبرضةرجملا

 موقنم ططنلانيب جس وك ىأ طئالجر ( ططث) هنع#غشاطيثرمالا نع
 اذا ريعبلا طلث ( طلذ) ريمكلاب طاطن موق نم حتفلا؛ طن لجرو مظلابطن
 لصف لع اطل ن وطللت م دا رعب نور عبي اوناكمهن | ثيدحلا ىفواقيقرد رعب ولا

 لا ةظيحا و افا اطوبحومهف هبابوهباوث لطب هلمع طيح (طبح) 6 الا

 جرخ الو اهم وطب كثالذل حخفتلا وم كل ةيشاملالك أ ات نأ ناتحتفب طباو

 ىفو قوقدنخلا وهو قرذلا لك أ نع اهنطب عتفتتي نأ وه لقواهيفاماهنع



 ءاطلأ باب 0 < | ١

 لحرلا طح ( ط

 هريغورعسلا اسمئاودزلا طحملاولزن ىأ | طحود 5 سوقلاوجرسلاو
 و ولوقوىلاعتهلوق ةواشن 0 نماذكوا اذك ة ةططخلا وأسش نت + | نم ةطحتساو

 تطخلا | اهولاق ول ليئكا رسا ونبامب رم ١ كك ىهليقو انرازوا | انع طح ىأ ةطح

 ةطاخلاو تين طاملاو هداوسى ًأهيلَقةطاح تيص لاقي ( طمح) ترازوأ

 أما وأ اطدح 80 ا م ممل ل أ تنب امناوثد دخلا

 ريلاةطدللا ( طنح) ش تنم بضل فذ فذوكب و
 دقو ةريرذ حفل أذ ط ودكم اودب دعت

 ( طوح) طانخلا ةفرح رسكلاب ةل ةطانخلا
 َْط وح م ركوب ةأآ : ظ

 لاقهيإبو هاعرو هالك هطا>و رودأىأر

 هسفنا طاتحاو 0م أ تاع طوخ راحاو 0

 تطاتحاوهب للا تطاحأو اهاعدب .طاحاو ةماعهب .طاحا

 د ءاكخا لصف 2: رع هل تش دحأ ىاذي هدس ضرالا ريعدلا طبخ : طبخ 4

 اذا طر فعض أهرمعل ىف ىلا ةقانلا يهو ءاوشع طبخ لق هنمو اهبرض

 امهعابو ابقرو طةسل اصعلاب اهم رض ةرجشلا طبخو ًاشقو هن ال تشم

 هدسفا ىأ ناطشلا هطءهنملوقت هب سيل وز ونخلاكمفلا َْ .طايخخاو ب رض

 نآوهو هتح قرولا .طرخورصنوبرض هبابوهرشقدوعلا طرخ طرخ)

 .ط راو داتقلا طرخ هنود لثااىفو هلفسأ ىلاهءلعمدب رمي مث هالعأ ىلع ضبقب

 ةحللا طورخم لجرو دومعلاكهلوط اطرخ ديدخلا طرخو قد همسج



 5١ ءاطلا باب # ءاخلا لصق

 مدآ نم ءاعوجحتفلاب ةطيرخلاو ضرعريغنملوطامهيفىأ هجولا طورخمو
 عضوم اضياطخلاو طوطخلادحاو طخلا (ططخ) اهيفامىلعجرشتهريغو
 م”وقنف دنط ادالب نم لمحابمالةيطخلا حاملا هيلا ب سن: رجغ طخ وهو ةماعلاب

 رسكلابةطخلاو طوطخ هيف ططخمءاسكو رصنهبابو بتك أ رللقلاب طخودب
 دق هنأ ٍلعيل طخلاةمالعاهياع لعين أ وهو هسفنا لجرلاامطتخي تلا ضرالا

 هراذعت دن مالغلا طتخاوةرصبلاو ةفوكلا ط

 ةطقنااك طخ ا نماضي !ةطخلا وةايق ثري دح ىف وهو ةصقلاو ىمال امغلإب ةطخلاو

 طلخ ( طاخ) طقنلا نم

 دسفىا نالف طلتخاو سكلاب اطالخو
 دقوعج و دحاووهو لالا سيل لاو مدانملا يدنلاك طلاخلا طيلخلاوهيف

 هلوقكوه لق طاروالو طالخال عب دخلا ىفو نيتمذي طاخ وءاطلخ ىلع عمجم

 ةكرشلا مغلايةطلخل
 نطيلخلا نعى هنو سيطلا طالخ أ دحاورسكلا.طلخلاوةريشعلا رسكلابو
 طا ) طخ بطرو ب نءوأ سيزور مك نيفتص ناب عمجنأ وهو ةدنالا

 طوخلا(طوخ)ةفاضالابطمح لك [أىناوذ؟ئرقو لك ْؤِي له هلكارالا نم ب رض
 هعجوكلسلاط خلا (طيخ)ةطوخةدحاولاناطوخلاقيةنسل معانلا نصغلا

 اذكوةربالاعضيانزوب طيخلاوةلوخو لوول لثم ةطوبخو طويخ
 رجفلا دوسالا طيخلاو طايخلا مسلم اجلب ىحيملاعتهلوق هنمو طايخلا
 هطخبوثلاطاخوض رتءملارجفلا ضي الا طخ او لمللاداوس ليقو ليطتسملا

 طخ دتموأ راداهشيل اهزاتحا

 اوةقدصلا ةيشخ عمتح نيب قرفبال و قرفتم نب عمجال



 ءاطلاباب  نسلا ىلا ءارلا لصف 01
 رصن وب رع خهبايوددشدطب ر(طب رزة أرلا لصف 96 طومخمو طخ ويف ةطابخ

 هب لشن ام رسكلايطايرلا وطب ر ىنعم ءعطيشراوا حلف وع اءلارسكي طب ىمعضوملاو

 يهو ةطب ارم اضيأ طايرلاو ءابلا نوكسي طبر عم اوامر يغو ةبرقلاوةبادلا
 اهتطب |ىم ليلا طايروةينملا تاطارلا دحاواضي ا طايرلاو ودعلا رغ ةمزالم

 دا وسةطقنلا نزوبةطقرلا (طقر) اهقوفاف رسال يلا طايرلالاقيو

 طهرلاوهتايبقوهموف لجرلاطهر(طهر) ءاطق رهحاح دو ضاس طقن هي وشم

 ةعس هش , دملا ناكو ىلاعت هللا لاق أ سما جيف ن وكي اللاج لان هه ت رمش !!ن ودام

 طهارأو طاهراو طهرأ عم اودوذ ل اثم مهظفل نم دحوم س لوعمش طهر

 موةدحاو ةعطق تناك اذاةءالملاةطبرلا (طبر) طصار و طهرا عج هناك

 ىأاه رسكوءابلاحمتفب طيس رعش ( طبس) ة6نيسلا لصفإلا ىطز دحاولا
 طبسو رعشلاطسس لجرو بزطبأب نمهرعشط سس دقو دعج ريع لس ريسم

 برعءلا نم لئاسقشلاك ليئا رمسأ ىنبند طاسسالاو دلولا داوموطابسالادحاو

 ةَق رفد ةرشع جنثادار آهن ال ثنأ اعا ام أ اطابس [ةرمشع ىتنث محا نعطقو :ىلاعت هلوقو

 ناد رشع ىنئ | نمل دب وهاع اوريسفتل طابسالا سيل و طايسأق رذ الان ًاربخأ م

 مهاردزوجيالو امهر درشعىننا كلوقك اركسادحاوالا نوكي الريسفتلا

 ةطابسلاوتاطاباسو طيب اوس عمجاو قي رط امتحن نيطئاح نبب ةفيقسطاباسلاو
 طخسلاو نيتحتفب طخسلا(طخس) ةيمورأاب روش مسأ طابس وةسانكلا مغلاب



 0 ءاطلا باب # نياسلا لصف :

 هايعبا و م ون ارو رم نحيت راه انضوو كلاود
 هطرتساومهفهبابوهعلب ؟ىثلا طرس (طرس) هلقتساهءاطع طخست وهمضغأ

 ةرارمالمغاا نم يرن ىأىعتفاسمالو طرتستف اواحن : يد لذا قونفعلما

 اذاف نيدلا نم دخايام طرتسي ىأ ىطيرض ءاضقلا و ىطبرسدخال ا مط وقو
 طارطرسلاو طي رضءاضقلاو طبرسذدخالا يحوهب طرضأ همحاصهاضاقت

 طوعسلا(طعس)ءاملاقلخ نم تاطرسلا وطارصلا ىف ةغل طارسلاوذولافلا

 مملامغي طعسملاو هسفنب وه طعتسافهطعس ا دقو فتالا فبصيءاودلا حتفلاب

 (طفس)هب لمتعيامت مضل ءاحامدح ا وهو طوعسلا هيف لعجي ىذلا ءانالا نيعلأو

 ىبمصالا لاق برعم يسر اف ةبرشالا نمب رض طنفسالاو طاةسالادحاو طغسلا
 طقسملاو وههطقسأو لخدباب نم هدينم ؟يشلاطقس (طقس)ةيمورلاب وه
 هارون لااوعاو رمناسرا ومي لعتالادعو طوقسلا دعتملان زو

 ىأهطقاسودلو ثيح ىأ هسأر طقسم ادهلاقب ةبعذ ذوملا سلم |نزوبطقمملاو

 ىأ هدي طققسو عقولاقبالو م نطب نمداولاطةسلاقب ليلخلا لاق هطقسأ

 نتحتفب طقس مهضعب أر قو شفخالا لاق مهيدي ىفط سامو ىلاعت لوق هنمومدل

 ىلعىملالا 0 لاةيالورمعوبأ لاقوهيديؤطةسأزوجومد لا رمخأهناك

 نز ونىطقس موقو هين ردو ميلا ةطقاسلاوطقأسلاو هلعاق مسيملام

 ةطقسلاو هما عدسفن ل عملا ضانف او ودعت اهووعم طانونو كت
 دلولا طقسوهعطقنم لمرلاطقسو رسكلابطاةسلااذكو ةلزلا وةرثعلاحتفلاب
 ثالثلا تاملكلا فوحدقلا هنعاهممط ةسامرانلا طقس وهماع ليقطقسام



 المأ بأي 5-5 نا لا لصف م: :

 ثنؤيو رك ذيرانلا طقس ءارفلالاق اهحتفو اهمضو نيسلارسك تاغلثال
 طقسلا وعالي رنتحتفب طّمسلاو اهداوتقلا 1

 طقسا مالكي , ملكت وهمالكؤف طقسأ لاش تاسملا و ةيأت كلاىأ اطخ

 بج رخوهلخدأ أ وهب لخدل و قناكوهولاقب وقع. ن عاف رحطقس امو فرحي
 هطقس سلط ىأ اهطقنودللاو جلاش ا طيقسلاوهالعأ و هيالعو ةجرخأاو

 رعالزاك ثيدحلاىفو عادلا نم طقسلا عيب ىذلا اددشم احوتفم طاقسلا
 نم ةساخاو 35 رلاك عيبلان :مةعبسلاو هيلع اسالا ةعمب بحاصالو طاقس

 طلستفاطيلست مهياع هلا هطلسدق وروقلا ةطاللا(طأس)سولخاو

 ناطاسلاو طال 3 وثن يورك ذينالعف وهوملاو ,ااناطا» ظ

 ا ا صاو ردصملاى ر#هارح نال عمج ال هن ':اهرلاو

 وهل - ةط طواسلاو ةط دانا «ب ناسللا دي دح بصف ىأطم 00 .لح

 طمسشلاو كلسويفالاوز راق دا اما طم

 اطيح “ىلا طمسو جرساا نم قاعت لار ويسلا ىو طو

 ةفلاخم ةيفاقىف طمسوهنويب عابر ان قامر عقلا نم طمسملاو طومسلا ىلع هقلع
 رعاشلال وةك ةطيمسو ةطمسمةديصق لاق

 نات وأر وز مكلا اهيواد ممللادوسريغ * مسقلاك ةبيشو
 امها دح |ناتطيمس نان ديصق سدقلا“ىصالو

 هايم قسافس ىذ بضعب تشأ * هايذحمرلابتفشك مثلة سمو



 0 ءاطلا باب #* نيشلاو نيسلا لصف

 هل و- لجحن ريطلا قاتع 5 * هايخ ىلا تلم ىفدب ت

 لايرج مين لير ىلع نك
 ىدطا طمسو نيطامسلانبب ىشم لاب نانا |سانلاو لخنلا نم ناطامسلاو
 ل يل ل را لا سيلا
 اوبل | كسوةامأ 1 لالا ىدلا بيرك رهككلا اقبل »قنا
 هطاسو 0 طا وسأ عمحاو هيبرضب ىذلا طولا (طوس) ىطونسلاو

 نيم قاف تاذدع طوس كب رمهيلع بصق ىلاتهلوقولاقهبابو طوشلابهيرض

 ءىيشلا ط طاخاضأ طوسااو طوسلان وكب دق بادعلان اله دش لابو بادع

 مْ د كلذرتك اوهطلخاطب وستةطوسو طاوسأاىمس هنمو ضع ةضعب

 طحشلا(طدش) كمسلا نميرضروتتلاززوب طوبشلا( طبش) ةنيشلا
 طرشلا (طرش) هدعب اهطح شا ورازما طحشلاَه قعر اا اودبلا
 هلع طرش دقو طئارشاهعمجو ةطب رشلااذ كو طورش هعمجو فورعم

 طارش و سؤالا نتكشلا طريقا رات ١ طوتشا وردت وسريسنتا قفاتك
 لاقاهدعأو هلابماعأ ىأ| ذك سالك ةن نالق طيرخاو اهنامالغةديعابلا
 دحاولااهبب نوف رعب ةمالعع مهسفنالا رج طرشلا ى 70

 نماودعأ مهنالاط رشا ومس ديبعوب !لافو اهمت نا را وروكم يطزشو ةط

 نم لتفي ل بح طبرشلاو عيبلل ًايشاهنم دعأ ىأ همدغوهلب نم راو
 هباب وغزب مجالا طرشو هلثم طارشملاو نعموانزو عضيملاك ط رشماو ص وحلا
 انيطيفو كفاه ينك وويقلا مضب طغت رادلا تطش (ططش) رصنو برض

 2ع



 ءاطلاباب # نيعلا ىلا نيشلا لصف ١7

 طغلاودمع اى 1 طتشا وموسلاىف طشأ وراحىآ أ ةمضقلاىف طشأ و تدع

 ربهماط ثري دخلا ىفوءىشثلكيفردلاةزواحب نيتحتفب ططشلاو ربنلا ىناح

 نيتحتفب طمشلا (طمش) ةدايزالو ناصقنال ىأ ططشالو نكوالاهلتم
 دوسأ ل ئناطمشموقو طمشأ ل جرلاوهداوس طلاس رلا رعش ضاس

 ادع (طوش) ءا 0 .

 (طيش) طوشر جحلا ىلا رج نم طاوشأ ةعبست دبل
 ع

 ىح جصل تمر 0_0 001 مغ هطات

 لكلاب اب ووهايطاشأ و ء ثلا ابي قلو تفر ددأ

 لضف # قبرطلا طارزلاو طارسلاو طارصلا(
 طباخ للا حرو ترص 000 3 هظنح * مثل

١ !] 

 وو ىطن رسدخلاونافاسرو طبارض

 ءاضقلاو طب ” سذخالا ل لد املا ىو ىعمإ 8 رمص ؤهر دع هطرضاو أ

 ُط رص | مط وف نم وه و يىطد رمص 3 هول

 طرتس هناهانعمو طراضلال ءق هيب 4 ىيكحو هر ءم هم ىأ ١ 9 رعب هن ُْط رص وشن

 طئاح ىلا دح ز هطغض( طغض)هب طرضأ همححاصهاضاقتاذاذ تيدا :دخأنام

 هقشملاو :دشلا مق مشل ةغ ةغذل 5 امأوجحتفلا أ رشقأ !!ةهطغخةنم 8 تا هلو 3

 اطغاضهاس ر !لاش لا 7 ال و 6-5 2 امم ام ا 5 ا 3 4ةْضلا 6 ده نع عف رام ير ل '؛

 طغاذ' ىلع ناك ذاعم ثن دح هدمو لماعلاى ع هقدضتل كلي ىمس نال ايعس

 مدلا نم طيبعلاو اباشاحيح ىأةطبعزالفتام ( طبع) هي نيعلا لصفإل#



 "1 / ءاطل اب اب دم ءامنل اونيغلا لصف

 ىفو تاونس لمح مل تناك اذاةقانلا تطاتعا ( طوع) ىرطلا صلاخلا
 عفاشلاو طاتع ىنتئالاقواهذخأي لف عفاشةاشب قافاقدصم ثدي هنأ ثيدحلا
 لاح لم ىنمتنارسكل اب ةطيغلا ( طبغ) ة6نيغلا لصفإ# اهدلوابعم ىلا

 باي نم لان امي هطبغ لوقت دسك س لودنعا_طاوزدي را ريغ نم طوبخملا

 0 ستحافهسحو عنتماؤهعدم هلدمو وه ط.تعافاضي ؛اهطبغو برص

 مهوق وق دنم و لاذع نس > ىو ةطمغلا مسالا كفى فو ألاف طوسمغم ا ءاملارسسكي

 هطع (ططغ)انلاحن 32 1 طبغلاكلآسن ىااطبهالاطبغ مهلا

 قود اومانلا د طبطغع وو ١و ءاملايفوه ل طخل أو در هبأب وةمق هصوغوهاقمءاملاى

 ا نوت جربلا روت قنا برا سرمالا 7 طاع (طلغ) ه م

 ةطلاغم هطلاغ 0 ىعع نتغل امهلعج مهصعل ّو باسأعا 2 تلغ وهقطنمق

 ىب دقو لكاس 00 م هب 01م يكا ةيواعالاو ل تطاغدل ْ لاقاطءلغت هطاغو

 هيف باب نم ةمعدلا طمع (ط ع) ت را رس 7-0 5 و هيل عهللأ ىلص ىنلا

 ' رجم انلا طمع ودرقح ود هرطب ىأهشيع طمت لاقياه ل 0

 بس | عرب دا قومهم ءاردزالاو

 نئمطملا طن اغلا لاعأ طئاغلا نالف ىأ

 ١ ىلا ةحاذلا ىضعين 1 دأر آ اذا



 ءاطل |باب 0 فاَقل اوءامغلا لصف "م

 طرفو قبس لوق هنم هيلا طرفو انيلع طرفي نأ ىلاعتهلوقهنموادعو ل2
 ردن لكسلاب اب وبات كذب طأ ”رف ممللاو طراق وهفءاسلا ىف مهقبس موقلا

 ىأ راتلا قنئر وكوز 7 نوط رغم مهماول 00

 لاَغ نيكستلاب طرفلا 2 الاو دا هفزواحرم

 اطحف هاعاف مس برام اعأ 7

 ةهبنع نزو» هطرف عجاو نذآالا ةم ا

 طاريقلاو ىهتطرقتفاطب رش ةيراخا
 لمص لثم هنأ هق د ريسفت ءاح كتف ثدى 2



 < ب6 ءاطلاب اب# فاقلا لصف

 رولا طوسقلا ( رديت | راسل وانس طا نعي رقلا ( طمرق) نا ١

 مي واكف نوطساقلااماوىلاعتهلوق هنمو سلجهبابو قا نع لودعلاو

 هل رد هوو طيقمو ١ لعبا كيم | هيو وقت للعلا تكلا طيش واكح

 ءىثلا انطسقتلاقبس صنلاو ةصخااضيأ طسقلاو نيطسقملا هللا ن | ىاعت

 هيلع طقتبامةطقملاو مقلا طقهنمو د رهبايواض رعدعطق 'ىشلاطق(ططق )انسب

 الف لمقتسملاىلعاط وخ دز وحن الو طق هتب ارامل ىضاملانامزلاهانعم طقو مقلا

 فاقلاح تف عم هيف ةغل ءاطلا هفخم ا ىقهرك ذ طق هقرافأاملوقت

 325 الا رهو يد نع ناك !١١ اماويرهذلا يفك اذا دعاييضو

 رسكلاب طقلاو طقف ةذةدحاو ةيمدهت ار لوقت ءاطلاةنك اس ة هح وتفم ىهف

 باتكلا طقلاوةرونسلاةطقلاو طاطق عمجاو رك ذدلارونسلاوهونويضلا
 يبا سلا »دحابجالا ب طعق) انطقانل لج ىلاعتدل وق هنم وةزئاطابكصلاو

 سم و طاعتقالا نع ىبمهنأ ١ ثردخحلاىفو كنخلا تحن ةرادا ريغ نم سارلا

 دشياماذكوحيذلا دنعةاشلا ا وقهب دشي لبحر سكلاب طامقلا ( طش) يحلتلاب
 دشيامرسكلاب طمقلاورصن باب نم طامقل ا, ىصلاوةاشلا طش و دبملافىصلاهب

 هن ارش ثي دح فو يرهزالالاق(تلق) طمةلادقاعمهل وق هنمو صاصخاالأهب

 يسوبرطو لخدو سلجهبابو سايلاط ودقلا(طق) هريغوأ صوخوأ فيل
 حتفلاب طنقي طنقاماف نيطنقلا نم نكت الف“ىرقو طناقوطونقو طنق وهف

 ( راتخم 1 )



 ءاطلاس أ * مملاىلا فاكلال صف 5«

 6 فاكلا لصف الع نيتغللا نيب عم | ىلع وها افامههف رسكلاب طنقب طنق وامهيف
 نابودنع هقفكت* شلا نع ءاطغلاو سرفلا رهظ نع ل اذططدك (طشك )

 اذاو هنعملاعت هللاوضر دوعسمن.هللادبع ةءارقىفو هيفةغل طشقو برض

 هدلجو أ هطغك لام اع اودخلسل ااقيالوددلج عزت ريعبلا مبا انكر تطشقمامسلا

 نماوطغل دقو ةبلخاو توصلا نيتحتفب طغللا( طغل) مالا! لصف عا دماج

 نمهدخأ'ىثلا طقل (طقل) نيتحتفاضي أ اطغل ورسكلاب اطاغل و مطق بأ
 ردنام لكل ىأ ةطقال ةطقاس لكل لاةبواضي اهطقالا و رصن باب نم ضرالا

 نم طقتلاام نيتحتفب طقالاو طقتلبذوسملا طيةللا وارعي ذيواهعمس نم ةلك نم
 | هطقتام ىذلا لبئسلاد 2 ةلوهفدج ون بهذ عطق هو ندحعملاذعتل هنمو'ىشل

 عى ماع

 (ندل] ان ا هطقتلا لارا عقلنو مفلا لمسلا طاقل ادذطخ و سأ أ

 ميج ! لح رلا ده مطاتسا | ثيدحخلاىفو هسفش هقز !اهطالتسأ

 نا ا 5 مزايوحوبا - فنرعتلاو ةمجعلا عم فرص مسأ طولو

 طالودهمدعو فرصلانبب هيف مزح نانا دعدو دنح فال نيسلا دح امهفخ

 طبل حا وبصقلاة رشف :ةطدللا ]طر موق لمع لمع طوالو ل لجرلا

 ميلارسسل ؟ طرملا 52 متل ىأطخمو 000 9

 ىأ هرعش طرعو اهبرزت و ناكزخوأ فوص نم ةيسك أىهو طورملادحاو

 هللاىضررمع لوقدنمو ةناعلاىلاةرسلانيبام ءاريم !نزوي ءاطب رملاوتاحن

 كؤاطي ع قشنتنأ ثيشخام أ هنوص عف رون ذأ نيح ةروذحم ىنال هنعمل اعت



 53١ ءاطلا باب *نونلاو ملا لصف
 مضلاب ةطاشملاو رصنباب نمةطشالااهطشموةأرملا تطشتما (طشم)

 ططعو ٌدرهبابوهدمدطم (ططم) ضب رعلامظعلا هتكلاط كمو مدقلا

 اذاني دحلاىفو ىشملايفنيديلا دمورتخبتلا ءاريمانزويءاططملاوددمت
 لحر ( طعم) موعدي مهساب ناك مورلاو سراف مهم دخو ءاطيطملاّ مآ تشم

 طعتماوب رطبا, نم طعمدقو هدسج ىف رعشال ىذلا وهو طعملانبب طعمأ

 اناثللا (طقحز لف وهو طوع 95 وذو ودا درو طق ابل ىأ اطمن و ورعش

 ىأهطامأو عابباب نمهطام(طيم)هنبولقم وهف طامقلا لثم لبحر سكلاب
 عين ءاملاطبن (طبن) *4نونلا اصف قيرطلا نعىذالا ةطاماهنمودهاح

 موق طيبنلاو نيتحتفي طبتلاو جار خت سالا طابنتسالاو سلجو لسخد هبابو

 لثم طابنو ىطابنو ىطبن لج ر لاقي طابنأ عمجاونيقارعلانييحئاطبلابنولزني 2.
 لجرلا طشن (طشن) نونلامضياضي أ ىطابن بوقعي محو ناعو ىناعو ىنع

 لثمالالحنا لهسي ةدقعمغلاب ةطوشنالاو ضرأ ىلا ضرأنم جرخىذلا

 اطيفن وب رطباب نمهديت طفن دقو لح ا نيتحتفب طفنلا ( طفن )ةتلاةدقع

 ةدحاوةطقنلا( طقن )حصف هيف رسكلاو نهد طفالاو طفنلاو تطفاتواضيأ

 باب نمباتكلا طقنوماربوةم ريك ةطقن عر سكلاباضيأ طاقنلاو طقنلا

 سانلا نم ةعاما نيتحتفب طغلا( طع ) طاة: وهفاطيقنت ف حاصملا طقنورصن



 ءاطلاب اي#واولاىلان ودلا لصف <

 عج ريو ىلاتلا مهم قحاب ا طعلاةمالا هذهريخ ثد د | ىفو دحاو مث ىعأ

 وهواهسعل5 0 وبات اذولاقهءانوهقلع ءىثلاط ان (طوب) ىلاغلامهملا

 (طخو)#واولا ل دعبلا ىف ىأ أايرتلاط انمىموهوأ ىقعوهو ثب دا ىف

 هطروو هطروأو كالطاةطرولا ( طرو) دعوهبابو هطلاخ بشلاهطخ

 ليق طاروالو طالخال ثيدحلا قوابمف طروتف ةطرولا ىفهعقوأ ىأاطي روت

 ( طسو) ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفبالو قر فتم نيب عمج اله وقكو ه
 ىطسولاعبصالاو مبطسوت ىأرسكلاب اضيآةطسو دعوباب نمموقلا طسو

 اعمحهب نطسوف مهضعب ًارقو طسولاىف ”ىشلا ل عجن نأ طيسوتلاو ةفورعم
 ةطاسولا نم سانلا نيب طسوتلاو نيفصن 'ىثلاعطقاضيأ طيسوتلاوديدغتلاب

 ىأ اطسوةمأ 5 انلعج كلذكو ىلاعتهلوق هنموهلدعأ ءىش لك نم طسولاو
 ىقىذلا هولا ةدالقلاةطسإوو ءىدرلاو دم !نيباضيأ طسو ءىشوالدع

 لعجنلا ةرخافلا ةرهوجلاىهىرهزالالاةتلق # اهدوجاوهوابطسو

 ةرصبلاو ةفوكلا نيب جاجحلا هانب ىذلا رصقلا,ىمسدلب طساووابطسو
 فرصلا كرو ثدناتلا اهبلع اغلا نادإبلاءامسأ نالفورصم رك ذموهو

 فرصتو رك ذن اهماف ارو اجلفو اًتبادو اطساوو قارعلاو ماشلاوىنمالا

 موقلا طسو تسلج لوقو اهفرصتالف ةدابلاوأ ةعقبلا اهيديرثنأ زوجو

 عضوم لكومساهنالكيرحتلاب رادلا طسو ىفت لجو فرظ هنال نيكستلا
 اميروكيرحتلاب طسو وهفني هيفحاصيمل نأو طسو وبف نيب هيف حلصي
 دقو طواطولا عمجاو فاطخلا طاوطولا ( ططو ) هجولاب سيلو نكس



 أ اظلاباب  نيشلاىلاءابلا لصف
 سلج هباولزت ا طبه) ة#ءاطالصفإ# شافخلا طاوطولا نوكي

 كلأسن ىأ اطبهالاطبغ بللاداق مزليو ىدعتيو برضهبابو هلز أ هطبهو
 ىرهزالا ِهلَْثيدح اذهتلق * انلاح نع طبهن نآكب ذوعن وةطبغلا'

 طوطاو لمبهأو هريعةطبهو صقن ىأ ةعملسلا نك طيهو طياقهطبصأو

 رودحخلاحتفلاب

 4 ءاظلاباب
 عطق هبابو ظوهس وهف هنع زجعو هلَقنأ لم !هظبم )د طبم) دةءانلا لصفرإ#

 حخ بإب نم نبع تحج ( ظحج) ملا لصف قاشىأ ظهابرمأو
 لجرلا حتتفلاب ظب | ( ظظج) طحاح لجرلاوتاتنو اهنلقم تمظع

 ( طظح) ءاحلا الصف ريكتسم ظج لكرانلا ل ه5 ثي دخلا ىفو مخضلا

 نم طظحاذراص ىااظح حتفلاب ظحبلجرلا لح لوقتدخاو بيصنلا ظحلا

 ددج ىف هرك ذ ىكم نزوب ىظحو ظوظحمو طيظحو ظح وبف قزرلا
 عمداضلاب ظضحلااوءادوهو ضضحلا ىفةغل اهحتف وىل والاءاظلامضب ظظحلاو

 اضي !هظفح و هسرح اظفح كلاب *ىثلا ظفح ( افخ ) هيف ةغلءاظلا

 ةبقارملا ةظفاحلاو مداني لامعأ ن وبتكينيذلا ةكنالملاةظفحلاو هرهظتسا
 <يعا' ااموىلاعتهلوقدنمو اففاحلا ظرفحلاوةفنالااضي أ ةظفاحملاو ظافحلاو

 51 ةلذو اقمتلا ظفحتلاو هظفحا ىأ ؛ئشلا !ذبم لغفتحا لاّشو ظيفحن

 ىلعهامح اظيفحم باتكلاهظفحو “يشدعب اشد رهظتسا باتكلا اغفحمو

 ظاظشلا( ظظش) 6نيشلا لصف هظفحنأهلاس اذكهظفحتساوهظفح



 ءاظلاباب # ماللا ىلا نيعلا لصف ف

 هيلع دش قلاوجلا ظشو قلاوجلاةورع ىف لخدي ىذلا دوعلارسكلا

 نيشلا مضي ظاوشلا ( ظوش) اظاظش هللعجهظشأو ٌدرهبابو هظاظش

 قوس سا ظاكع ( ظكع) *نيعلالصفإلم هلزاخدالىذلابللااهرسكو

 نوعيابتيوارهش توميقيف ةنسلك ىفاهبن وعمتجياوناك ةكم ةيحانب بر علل
 6 نيغلا لصف 9: كلذ مده مالسال ا ءاحاماف نور خافتيوراعشالا نو دشانتيو

 لجرو ظلغتسا|ذكواظيلغرادسنءنز وباظلغمخلاب'ىشلا ظلغ ( ظلغ)

 ظلغأوةظاظف ىأرسكلاباضي أ ةظالغواهحتتف واهم و نيغلا رسكب ةظلغهمف

 طظلغأو ةظلغملانيءلاو ةظلغملاةيدلا هنمواظيلغت ؛ئةلاهمع دغاغولوقلا ىفدل

 بضغ ظيغلا ( ظيغ) هظلغل هءارش كرت هظلغتءاواظملغمارتشا بوثلا
 ظاتغاف هظيافو هظاغأ لاقي الو ظيغم وهف عابباب نم هظاغل وقت ز جاعلل نماك

 ظف دقو الغلا لاحرلانم دففلا ( طظف) *ءافلا ل صفإ# ىنعع ظيغتو

 هسا قرو ظرقلا ( ظرق) ا فاقلا لصف ءافلاحتفب ةظاظف حتفلاب ظفب

 ( انبق) ربيخدوهينم ناتليبقريضنلاو ةظيرقو طوابلارشق ليقوهبغبدب
 طقم عضوملاو فيصلا ىفهب ماقأهب طليشتوناكملاب ظاقو هصلاةرامح افقلا

 عطق با, نم هيلا ظل و هظحل ا #ماللا لصف هرحدتشاانموي ظاقو

 ىاهظحالر دصمرسكلاب ونيعلارخؤم حتفلاب ظاحللاو هنيعرخؤمب هيلارظن

 هنع ىلاعت هللا ىضردوعسم نء| لوقو هقراش ل وهمزل هب طلا ( طظظل) هاعأر

 حاحلالا طاظلالا ليقوكلذاومزلاىأءارك الاولالخلا اذاسبءاعدلا ىف اوظلأ

 هبظفانومالكلاب طظفلو ةظافل ىرملا“ىشلاكالذوهامر هث نم"ىشلاظ فل ( ظفل)



 "9.8  نيعلاب ا #ءاملا لصف «ءاظلا باي #ءاملا ىلا نونلا لصف

 ( طل) ردصم لصالاىق وهو ظافلالادحاو لفمفالاو برضامبمايو هب ماكت

 هبحسف هناسل جرخ آو هفىفماعطلا ةيقب هناسلب عيت اذا طقماتو رصن باب نم ظل

 ىف ةظلودناعالا دخلا ىو ضايبلا نم ةتكنلاكم غلاب ةظمنلا و ةشند

 عضخو عطق هبابو رشتنا رك ذلا ظعن ( لفعن) ة«نونلالصفإلم باقلا

 حصنلا ظعولا ( ظعو) 6واولا لصف قبشلا ظاعنالاوديحادهظعتأو

 ىأ اعتاف رسكلاباضيأ ةظعو دعو باب نمهظعو دقو قاوعلاب ريك ذتلاو

 لصدفإ# هريغ هب اظعتانم ّوشلاو هريغب ظعو نمديعسلالاقب ةظعوملا لبق

 نم هظقبأو رذح لقيتمىأ اهرسكوفاقلامضب لغَب لجر( ظقيإ) ة(ءابلا
 نيتحتفب هظقيلا مسالا وناظقب وهف طخةيتسأو طةيتف ههنا هموب

 :6نيعلاب ابلغ
 نوعتك أ نوعجأ اًواج لاقي اهب دك ب ةلك عتبأ (عتب) ة(ءابلا لصفإل#
 عخاب كلعلف ىلاعنهلوق هنمو عطقوبابو امش اهلنق هسفن عن (عخي) نوعتبأ

 ترسل دس لاثم لعال هعرتخ | ”ىثلاعدبأ (عدب) مثرأ العلاف

 قوقزلا اضيأعيدبلاواضيأ عدتباوعدتبلا عيدبلاوامبعدبم ىأ ضرالاو

 هناللسعلاقزباهمشدرخاولح هلوأواح لسعلا عب ديك ةماهت ناثيدحلا

 عدتبم ىأرسكلاب عدب 'ىثوعيدبلابءاحرعاشلاعدب أو نبللا فالخيريغتبال
 لسرلا نماعدبّ دك املةىلاعتهلوقهنموعبدبىأ رمالا|ذهىفعدب نالفو
 هسن اعي دتةع”دبواعب ديهدعةعدتتساو لاك الادعب نيدلا ىف ثدخاةعدبلاو

 عضخ هبابو عرابوهف هريغورعلا ىف هباصأ قاف لجرلاعرب (عرب) ةعدبلاملا



 . نيعلا بأن # ءابلا لصف 581
 ذلاسلحلا حتفلابةعذربلا (عذرب) اع رطتم أعد ,تاذك لعفوفرظو
 بارعالاءاسن وباودلل اهمضو فاقلاحتفب عقربل | (مقرب) لحرلاتحبىتلب
 ىأ عشن "ىش (عشبر) هسلف مق ربلاهسبلأ َّى أ مق ربتفهعق ريو عوقوبلا | اذكو

 ةلكعصإ ا(عسي)اعشب ٠١ه داع ءىشلا عشبتساو ةعاشبلانيب قلل اب ذخأ, ممطلاهيرك

 عمجأ هقحذخأ لوقت ىلاعلا سيلو ةمجعملاداضلاب هلوقيمهضعب واه. دك وب

 عمج ةوسنلا تب .أرو ٍنوعصل !نوعمأ موقلاءاح وءاعصإوءاعمج ىئنالاو عصلإ

 ةفئاط رسكلاب ةعاضنلا (عضي) حجأ ل اعمدقبال بترمدبك ًاتوهو عصب
 لثما ىفو ةءاضب هاعج ىأهعضبتساو“ىشلاعضيأل وقت ةراجتااهنعبت كلام نم

 عطقت ىتلا ةحشلا ةعضاملاو رع ان دعم رجهن!كلذو رجهملا رمتعضبتسك

 ددعلا ى عضل و ةيم ادلا ىهف لاس ناف مدلا ليس ل[ ال دن و محلا اقشتوداحلا

 نينس عض, لوقت عستلا ىلا ثالثلا نيبام وهواهحتفيبرعلاضعب وءابلا رسكب
 عضيلا بهذ رشعلا ظفل تزواج اذاف ةأرصاةرشععضب والجر رشعةعضبو

 ةرك لثم عضن عم اومحللا نم ةعطقلاح تفل اةعضبلاو نو رشعو عضد لوقت ال

 رممكلاب عضبملاو عطقهبابو هقشح رجلا عضيوردبوةردب لثم عضب ليقورمتو
 عاضبلا اذكو ةعماجلا ةعضابملاو حاكنلا مضلابعضبلاويدالاو قرعلاهب عضربإم
 ةعقابلاو عاقبلا ةدحاو ضرالان م ةعقملا (عقب) م طاورسك, ةعاضارتبو

 دق رغلا عبقب  ىمسدب و يشب ورض نم رجشلامور اهيفمشوم عيقبلاوةبع دلا

 ىدلا اعلا ناعشو ضايب ودا وس هيف ىدلا عتب الاب أر غلاو ةنب د1. ةربقم ىهو

 تعلد او هعلتاو مهف باب نم'ىشنلا علب ( علب ١ مث ديبعو مهم دخ ثري دكا ىف



 5 نيعلاباب * ءاتلاوءابلا لصف
 عيلالبلا عممجاو ةعولبلا اذكو رادلا طسوىفبقث ةعولابلاو ىريغ “ىلا
 رذت ةرجافلا نيعلا لاقياهب 'ىثاللارفقلا ضرالاةعقلبلاو عقلبلا (عقلب)

 عابلا (عوب) ملسو هيأ عهللا ىلصهللا ل وسر نع دح وه تلق ١ عقالاب رايدلا

 ربشلا نم هريشل وقناك هعاب هب ”دماذا لاق باب نم لبحلا عاونيديلا دمردق
 اضيأ هعابو اعابم هسايقو ذاشوهو هارشاعيبمواعبب هعيبب 'ىشلا عاب ( عيب )
 عببالو هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخيال ثي دا ىفو دادضالا نم وهفهارتشا
 عئابلا ىلعال يرتشملا ىلع ىهنلا عقواءافهيخ أ ءارش ىلع رتشد ال ىأهيخأ عبب ىلع

 ديدشتب زاعيب ىرتشملاو عئابلللاقيو طويخمو طبخم لثم عومبموعيبم “ىشلاو
 مسي ملام ىلع *ىشلا عسب لاقيو ءارتشالا عايتبالاو عيبالهضرع'ىثلا عابأ وءابلا

 ليك ىف لوقتاذكو؛ئىشثلا عوبلوقيفاو اوءايلا بلقب نم مهنموءابلا سكب هلعاف
 ءىشلا هعابتساو هلم اعبامشو اعيمج هعيبلاو عيبلا نمهعااب وامههابش اقنكو

 ةعبت ( عن ) * ءاتلال اصف + ىراصنلل ةسينك ةعيبل اوهنمهعيبن ًاهلأس

 لعتفا وهو هعنا | دكوهعم شفهي 0 يدا هروب

 هعبشف “ىلا هتعبت الاقيه ريغ عب ف هقحلف هقبس دق ناك اذأ ل اعف |للعدعتاو

 نمالا ىلاعت هلوق هنمو هقدر أوهفدر لُثم عع هعنت 1 هعش شفخالالاقو

 انا ىلاعت هلل|لاق اعمجو ادحاون وكب عبتلاو بقا[ باهشهعبت اننا نادخ

 عابتلاو رسكلاباعابتو :ةعباتم | ذك ىلعهعبانو عابن | ةيحر ادب كانك ْ

 قيللادقاو ىل !اثيدح ىفو هنقت اوهيكح [ىأ اهامع لجرلا بانو ءال لاا | 1

 ىااسدلا ىف دهزلا نم ةرخ آلا ناك غلب اًايشدج مف لامعال (انعب ان



 نيعلا باب * محل | ىلا ءاتلا لصف "ب,

 اضيأ ءابلا ديدشتبهعبتا ذكوالاعبتتم هبلطت*ىشلا عبتتواهانق عواهانمكح ١
 فراويدلا ىفىناراقل اهرك ذهبعبتاام ةعبتلاو ةعشلا لثم رسكلاب ةعابتلاو

 اراث ىاءارفلال |لاق اعيبتهبانيلعكلا 0 عيتلاو

 عقجاو ةعيبت ئنالاو ةنسلو ا فرت ادلوعييتلا و عب انى تعمي وهوابلاطالو

 (عر) نا نم ى !ةعبانهعم مطلوقو لأ ف اوليف !لثم ,عئابت وريمكلاب عابت
 + ا ىانيتحتش عرثضوحوهريغهعرت اوبرطهبابو التماى ١ ءانآلا عر

 ةعرب ىلع |ده ىرينم نأ ثيدخلاىقوبانلا ةعرل ان زوبةعرلاوةعرتم ةنفجو

 هاوف أ اضي | ةعرتلاو ةجردلا ليقو ةضورلا ةعرتلا لبقو ةنلا عرتنم
 دملا 'نوساتاو عيسنلا ”اكوامستنمءزج مشلاب تا (عست) لوادخحلا
 عس دخاأ اذ ذأ عطقباب نم مو لا عسنو ادل وم هنط ةم

 ىف ةعتعتلا (عتعت) ةعدت اوراص موقلا عمت او اعسات مط ناكو |ملاوم

 عفت رام ةعلقلا نزوي ةعلتلا ( عات) ىعو ارصح نمدهيفددرتلامالكلا
 ةءعتتلا (عبت ) ةديبع ىف أ نعدادضالا نموهو طبه .ا امو ضرالا نم

 لصف ةأش ةعشاا ىف ثيدحلا فومنغلا نمزوعب رأ اةعسل انزوبر مكلاب

 هفوج نم جرن ةعئ علف ثيدحح !ىفوّدرهباب وءاق لجرلا عن (ععن) دءانلا

 ترذالاعطقوفتالا عطق عدجلا (عدج) د مرا لصف دوس اورج
 قالا وعدخلا نبب عدج |وهف هعدج لوقت عطق هباب و ةذشل اودنلا عطقواضي ١

 باتكلات ادب !نموهوىوهطل | قرخلاىذلوقام اوءاعدج

 عادجيلا راما توصانبر ىلا # اةطأن مجعل |ضغب ًاوانخلا لوقب

# 



 5 نيعلاباب * ما لصف
 الجارسلانبالاقو كبرمذيلا وه لوقتاكعدجب ىذلادارأ شفخالا لاق

 (عدج) رعشلاتارورض حبقأ نم وهوالعف مسالا بلق ةيفاقلاعف ر ىلا جاتحا

 ةعذج ىثنالاورسكلابعاذجو ناءذج عمججاو ىنثلا لبق نيتحتفب عذجلا
 ةرقبلادلولو ةيناثلاةنسلاف ةاشلادلولةنهلوةتاضيأ ءاذجو تاعدج عئمْجاو
 نم زىفهل مسا عذجلاو عذجأ ةسماخلاةنسلا ىف لباللو ةئلاثلاةنسلا ىف رفاخلاو

 ةعسنوأرهشأ ةتسىفعذجمهنا ةجعنلادلو فلبقو طقستالو تبنت نسب سدل

 هللاو رسأثيدحلا ىف وريغصلاةمعذجلاو لخنلا عوذج دحاوعذجلاو ريشا

 مهفباب نمءاملاعرج (عرج) ةدئازمملاوةعذجهاصأو ةمعذجان وركب بأ
 00 رم |نزوبءاعرجلاو ىتمسالااهركن أ هيف ةغل عطقباب نرمعرجو '

 ظيغلا صهغهعرج وهنمةوسح مغل ايءاملانم ةيوالا و ايف ترعأل وتتسم

 عطف هبابو اضرعهعطق ىداولا عزج (عزج ) همظك ىأ هعرجتفاع رح

 عزجلاونيعالاهبهبشتداوسوض ابي هيف ىذلاوهو ىتاهلازرحلا اضيأعزجلاو

 ”'ىثلان م عزج دقو برط هبابوربصلا دضعزجلاو قدا زل تنادعتم يكدلا ظ

 اضب .(عشجمو عشج وهف ب رطهبايو صرخ ادشأ عشا (عشج - |ءرغ ةعرداو ١

 انحط يرأالو ةعجعج عمسأ لئلا فو يرام رمال (عجعج) هلثم |
 موقلا عمجتو عطق باو عمتجافقرفتلا غلا عجح(عج) اقمقد ىأ ءاطلا ميك ظ

 عضوملاو عومج ىلععم# و سانلا ةعاسةجمس ااضبأ عم اوانهو انه نم اوعمتجا]]]
 عامجال ةفلد زملااضي أ عجو لقدلااضيأ مج واهرسكو ةيناثلا يملا تفي عمت

 مونوهةكع مج هيرضلاقباهضبقتنيحوهو مغلا,فكلا عمجو اهبسانل



 نيعلاب اب * مكس | لصف "+

 عما ادجسملاو عج و تاعم ىلع عمجنو ةبورعلاموناهمضوميملاز وكسب ةعمجا
 نقيلاق حلاو نيقيلا قح كلومك ةفاضالا عاجلا هدجسمت لق تئشناو

 زوجن ال هسفن ىلا يذلا ةفاضان النيقيلا ؟ىشلاقحو عماجلا م ويلا دج ىنعم

 قالتخال هسسفن ىلا ءىشلا فض برعلاءارفلالاقو ريد قتلا اذهىلعالا
 هعدبالو كىمأ عمجأ اض .!لاقيوعمج سمالاوهيلعمزعاذا سمالا عج أو نيظفللا

 لاةيالهنال ءاكرش اوعداوىأ ةءاكرم :و؟سأ | وعمج اق ىلامتدلا لاثأ ريشتنم

 لمحجتمل ناو انيهو انههنم عمج ىذلا عومجم او عملا ةبامت أو 0ع رش عمجأ

 ىفءاعج عجحاضيأ عمو عضوم لكن م عمتجا ليسلاعمجتساو دحاولاءىشلاك
 فلالار يغب ةفرعموهو فور صم ريغ عج ةوسنلاتأر لوقتثن ٌءلادكو

 عج هقح ذخأو ةف رعملا ديكو هنالديك اوتلا نم هارح ىرجيامذكوماللاو

 عمجو ءاعمجو نوعمجا كلذكو ضحح دك ونوهو و, دملاد_كوت ىف

 الوأدتس الا ق الاعب اتادك ًاتالان وكب الن وعصب أو نوعتبأو نوعتك او
 امسادك اوتلانرمدرغن وك ام الوءئمالوالعاف ن وكب الو هنعالودب ري

 دحاو عججاو عججأ عجن وعجج أ وهلكو هنيعوهس ةن لثم ىرخأ ادك أتوةسم

 ءاعجا وعمجنأ ىنبذي ناكوءاعج ثن ماوه ظفل نمد رفمدل سيل و عج ىنعم ف
  ءاجلاقيو عجاهعج ىفاولاق كل وزونلاوواولاب عجأ وعجاكءاتلاو فلالإ
 عسمجو بلكع ج مهلك باج لاةباك اضيأاهمضو ميملا حت مهعمجأب موقلا
 وقهنموتلق#قرفتملادضءعيملاومب لكى اعنجاؤاجلاقياضي اهبدك ود
 امهدح نمو (تلق) عمتج ا ىلا عيمجاو شيما عيجج واناتشأ وأاعيمج ىاعت



 م. نيعلا باي#ءاخخا ىلا ما لصق

 عام لوقتهعمح رسكلاب“ يشثلاعامحو رصتنم عيم ني نولوقي مأ ىلاعتهلوق

 اوضقوة عملا اودهشاعيمجم وقلا عج ومالا عامح ر ما لاقيو ةيبخالاءابحلا

 دك حا لغة فما عبو ةعضامملا ةعماجمل اودد ”دعوالاماضي أن الف عمح واههفة ةالصلا ظ

 اضن أةعاحمو اعوج عوجي عاج لوقت عيشلادضعوملا (عوج) هعم عمتجا ظ

 ةعاج ماعو ركسنزوب عاوجو عايجموقوةدحاولاةرملاحتفلابةعوجلاو حتفلاب
 ة(ءاكخا لصفإل/عولا دمعت عوجمو ىعمب هعوجو هعاجأ و مح ان وكسب ةعوجبو
 اضيأ اعدخو عطقهبايو لعبال ثيح نمهوركملاهبدارأو هلتخ هددخ (عدخ)

 هعداخو عدختاةهعدخو ةعيدخلا مسالاوا رحسد ر حسو رحس لثم سكلاب

 مملامضب عدحملاو هللأ 00 هللان وعداخيملاعت هل وقو ةعداخم

 ةعدخو ةعدخ برأ اوالاقثتساهورسك م هءاالا مضلاداصأ ولا 1 اهرونكو

 ا ىألادلا تف ةعدخ لجرو ةزمهنزواض |ةعدخو حصفأ حتفلاو مغلاب

 ةواخرلانيتحتفب عرذلا(ع رخ) سانلاهعدخ يأابم وكسب ةعدخو سانلا عدخم

 قشلاعرخاو عرخ وهف فعض ىأ برطباب نم لجترلا عرخ دقو 'يشلاىف
 (عشخ 0 هعدتب اوهاشن أ ليقوهقتشاىا اذك عرتخاو عراف هعرخ لاقي

 هضغىأ هرصبب عشخو عشتخاو عشخ لاقيدحااوامبمابو عوضا عوشحلا|

 . ءاملاىلع يح ضرالا تنميه |[ قو ةهشا يدك ناو زو ةعقلاو ظ

 لاقي ضاوتلاونماطتلا عوضملا(عضخ) عوشخلا فاكست عشختلاو تيحد
 لج روةجاهاهلا يقطع ورح اراب ربل يقداحلا تاورعتا مدع

 هيلع عاخ و هدئاقوهلعنوهبون علخ( علخ) دح | لكل عض !ةزمحن زون ةعضخ



 تيعلا باب # لادلاوءالا لصف 000 039 :

 تعلاخولزعىلاولاعاخو مضل اباعاخ هنأ سما علخو عطق باب نم هلك ةعلخم

 دقو مضلابةعلخلا مسالا و علاخ ىهف هلاهنم لدبي اهقالط ىلع هتدار أ اهلعب ةأرملا
 هبوعضخو عطقهبابو علظ ىأ هتيثم ىف عم( عمح) ةعلتخم ىبف تعلتخ ا واعلاخم

 ةديبعوب لاقوة ؤمدي دحلاع رد(عرد) 6# لادلا لصفوععلظ ىأم ضلان عامج

 ابع”ردو ةأرملاتعرّدا لوقترك ذموهواهصنق ةأرملا عردوثنؤيورك ذب
 ةعاردلاو دحاو ةعردملاو عضبملا زون عردملاو عردل|اهسل 1ىااعب ر دناهرغ

 ةعردملاوءردلا بل عردتو عردلا س ءااضي أ لج رلاعرّداو عيراردلاةدحاو

 سه هيلع عراد لجرو ةفيعضهغل ى هوةعردملا سلاذ ذاعر دمت ل قار واضبإأ

 كلعجا ملأ ثيدحلا يفو ةعفدلا ةعسدلا (عسد) روتر لش عودوا <

 ىذلا كل دق ىلاعت هلوق هنموذر .هبابو هعفد هعد( معد) ليزا ىطعت ىأ عس

 ىأسرفلا عفدن او عطقامهابوعق دناف هعفدو ايش هيلا عفد (عفد) 3-7

 ىنعكي عف دو هنع عفادو ةاطامملاةعفادملاوثي دخلا ىفاو وعف أو هريس ىف عرسأ

 نأه:م بلط يأءاوسالا للا عف دتساواءافدعو وسلا ك عدلا عفاد هنم لوقت

 هريغو رطملا نم ةعفدلا واضعب ىهضعب عفد ىأب رك ىفم وقلاعقادنو هنعاهعف دب

 ءارمانزو:ءاعقدلا (عقد) ةدحاولاةرملاحتفلابةءفدلاو ةقفدلا لثم مضلاب

 ءوسنيتحتش عقدلاو الذبارتلا,قصل ىأرسكلا,لجرلا عقدلاقيبارتلا

 رقفو بارتلاب نتقزلو نتعضخ ىأنتعقد نتعجاذا ثيدحلا ىفو رقفلالامحأ
 تعمدو هنمةرطقلاةعمدلاو نيعلاعمد عمدلا(عمد) ءاعقدلاب قصلم ىأعقدم

 ةيمادلا دعب جاجشلا نمةعمادلاو ةغل ب رطب اب نمت معمدو عطق باب نم نيعلا



 نى نيعلاباي# ءارلاو لاذلا لصف

 ىهف مداهنم لاس اذاف مداهنم ليسينا ريغ نم ديت | ىه ةيمادلا دسعوب أ لاق ا

 نيعلا فارطأ ىو ىقآملا تاكل ةامهملا نيعلاب ةعمادلا ٠

 عرذوهبعرذيام عارذلاو ثنؤيو 5 كدنلا عارذ (عرذ) 6لاذلا لصفإل#

 سحلب قاضوهيلغوهقبس ىآءىتلا هعرذاض, !هنمو عطق باب ن ةيييعودوللا

 إف هلأ دي دم دب رب كن كفديلاطسب عرذلا لصاوهيلعوةبملو هقطبم ىأاعرذ

 عرذالان العب سا ولا اع 1 ياع 3 يعول فوتو ارد قاض ا راناعووط

 راشالانال ةنناع اولا اعاوريع غال عرذأاهعجوةث ؤم عارذلا هيوبيسلاةةئنؤم

 نالف عر ذتدقوةليس ةاطوا ونيعارذلا كبر حببئشلاىفعيرذتلا 1 107

 رسكبتاعرذأو عيرس ىأعيرذلتقو عئارذلا عج اوةايسوب لس فار

 هي وبيس لاق تاف رع لم ةفورصم ةف رعم ىه ور |هيلا ب سني ماشلاب عضومءارلا

 رسكبتاعرذأ تيأروتاعرذأ هذ هلوةيفتاعرذأ نونبالنم برعلانمو |

 عابهبابو رشتنا ريخلا عاذ (عيذ) ىعرذأ اهيلاةبسنلاو _:ريوتتريغبءاتلا
 ىذلا رسكلابعايزااو اشف ءريغهعاذأو ءايلاحتفب اناعيذو ةعوعيذواعويذو ٠

 رادلاعبرلا (عبر) 6ءارلا لصف عياد اربد يدك قورسلا كيلا

 0 ةاحلااضيأ .!عيرلاوعبرأو عابراو عوبرو عابراهعمج وت ناك ثيحاهتيعب
 نود نأ ىم ا ىف رسكلابعيرلاورسعورسع لثم لقثيو ةعب رأ نم ءزج |

 ىلعلجرلا عبر دقو يم اهيلعتمعب رلاقي عب ارلأم ويلا ىنء ىيحب من نيم وب عدتو |

 عسرو روهشلا عب رناعييبر برعلا دنع عبيرلاو عون م وهف هلعافمسولام ا
 رهشولوالا عيب رربشالاهيف لاقي الو رفص دعب ناربشر وهشلا عيبرف ةنمزالا



 نيعلا باب #ءا راد أصق الخ

 سيجا راركلا ب

 . ةنسلا لعبت برعلا لوقي ثوغلابأ تعمسو لوالا عيبرلاهيمسي نم سانتا فو

 ءاعبرأ عيرلا عمجو ءاتشنارهشو فيرخناريشو ىناثلا عيب براانارهشو

 لوقت ةصاخ عيبرلا ىف موقلالزنم عيرااو ةبصن اوءابصن أو بيصن لم ةعب رأو

 سكب بر عيا ىلةبنلاوفيصنو عيت تتيح انفي اصم وانعب | سمه ذه

 0 0 :ارراص داع ١

 ةفياصم 1 رم هلماعو ناتحشمب ىعب ر ل ةيسنلاو لوعس ربو

 قلخلا عوبرم ىا ةعبر لجرو راطعلا ةنؤج نيكستلابةعب رلاو ةرهاشمو
 وهو كيرحتلا,تاعب راهمجامعمج واضأ ةعب ردا محاو ريصق الو لب وطال

 ملوامس|تناك اذا كرحام أو عمجساىف كل رحال ةذص تناك اذاةامعفناالذاش

 نيداويرلال أى | عير وريعبلا عبت راوعايالو داو 0

 نيب ب تلا نسلا ةنئاثلانزوب ةمعاررلاوةميرأةعب رأنع لودعم مشلا عابرو

 تبصن اذاف نامت ن زوب عار هتيعاب رىتل, ى دل! لاقي وتايعابر عمجاو بانلاو ةينئلا
 رفاخلاورقلاو ةعبا رلاةنسلا عب رتمتغلاوايعابرانوذ ربت كر تلقفتمعأ



 +٠" نيعلا باب *ءارلا لصف

 هإب عير أوايعإ,رراص ىأ عبرأ لكلا فلوق ةعباسلا ف فخلاو ةسماخلا ىف

 اونخدىأاوعبرأوةعبرأ اوراصموقلاعبرأو عِيبرلا فاهاعر ىأ اذك ناكك

 «للعتمعب راو ةعجنلا ودار الا نععب رملاىفاوماقا ىأ [وهواو عيبرلا ىف

 ةدامعو اويغأثيدحلا فو عب موهف عير ىفةغل عيرأ دقو تعبر فةغل ىملا

 مويللاهوتلاوٌنيمويد دنا وعاوز ةلون ابواغمز وكينأألا اوعرآوضيرملا

 هبف حو مايالا نم ءاعبرالاو غم اعبر وهو سيئرلاهذخأيام عابرملاو تلاثلا
 ةيشاملاتعتر ( عتر ) عيباريلادحاو عوبريلاوت اواعب رأ عم ا وءابلا حتف
 عذوملاووهلنو معنت ىأعئرنو بعلن انج رخلاّقيو عضخ هبابوتءاشامتلك ١

 عطقباب نمهريغهعجرو سلجباب :ر هيف 'ىثلاعجر (عجد) أ سم

 لوقلا ضعب ىلأ مهضعل عجري ىلاعتهلوقو فلٌ الاووك دكر | لوقت لردشو

 ل لاترد رعاة سرخرجرلا سرااوو رمت
 هوي نالفو حتفلاىن وكتا# ا لعفب لعف نمرداصملان الذاش وهو عنيت سم

 ءارلاحتفب ةعجر هنأ سما ىلعهلوتوملا كعب ايندلا ىلا عوج لاب ىأ ةعجرلا

 امأو اهلهأ ىلاعجرتف اهجوز توم ةأرملامجارلاو حصقأ حيتفاا واهرسكو

 انعم لقو جراد يلا قادت ولاة رطل ىلا رةةودرل ا يوواناطلا

 عبسلا ع يجر ادهو لج لا عج -راآدقونطملاوذو ثورلاعيج -رلاو عفنلات اذ

 دود سم ىأ عوج سءانعمزال عيجروبف دقت ا

 فخ ىلا' ىششلا عجا رونا سما عجارومالكلادعجا لاقي ةدواعملاةعجار اأو

 (راتع - 0)



 ندعلاب اي#ءأرلا أل صف 5٠ دل

 انأ لاق ىأةمصملا دنع عج رتساو هيلا هعف دناكام هنم اخ ى ىأ'ىشلا هنم مجرتس دسأو

 عيجر وفور عم زاذالا يف عيجرتلاو اعيجرت عجرأ فكو. نوعجارهيلااناوهلل

 ء فلا نعدهعدر 3 ناحلالا باح ةءارقك قلل !ىفهديدر و

 ةميمرتدحاولا واح سراب لأ حمر قيسو رك 6

0 

 ءاهريغب مالا يليق ولو هع ضرب ىصابعمىتلا عضرملاومالاةعضرملاءارفلا او

 لاقاضي ًازاح ةعخض صممالاريغل ليقولوزاح تماطو ضئاك ثانالاب هداصتخال

 ىأىصلا عرعر( تر) عشرا اذ خرملاو عاضرالل ةلعافلا ةعضرملا ليلخلا

 عفت رافهعف رو عضولا دض عفرلا (عفرر) ماغطلاثثادح الا عاعرلاو أشنو كرح

 عفرو نيب وحنلا عاضوانموهو ءانبلا فمضلاك بارعالاىمفرلاو عطقهبأيو

 ةعفار لكث ب دحل ىف واهل و هتصق نمهعف رياموهوةءعيفر لماعلا ىلعنالف

 هندملات م" 'رح دق ىف غل ,تلفانع غابت ةغلبمةعاج لكىأ غالبلا ن هاني ءتعفر

 رمكلاو حتفلابعافرمايأ ذه لاقير ديبلاىلاداصحلا كعب دما عدد 3

 ىفالو اني دياب لا طخلا امن رسل ةدانارخأ 1 ىلا« اا 0 9



 م. نعلا|باي#ىازلاىلا ءارلا لصف

 مخلب ناعفرلاهردص موناطلسلا ىلاهتعف ر كلذ نم ومطدب رقماولاقةعوف مم

 كل وق نمت امركم ءاسن هانعم لمق و ضعب قوفاهضعب ىأةعوف ىم ءارفلالاقؤ
 بتكس يتلا عاقرلا ةدحاو مضل ا.ةعقرلا (عقر ) ضفخ وءاشن نم . مف ريهللأو

 نا بودلاعيقرتو عطقهبابو عاقرلا#بونلا عف ةرهنملوق:ةقرظااضي أ ةعقرلاو

 هرهوجوهلصأ بونثلاةعقروعقرين أهلزاح بونلا مقرتساو عضاوم ىفهعقرت

 ةعقر أ ةعيس قوف نمثي دخلا يفوتاومسلا رئاس كلذ كو ايندلاءامس عبقرلاو

 حتفل ا,ناعق رملاواضيأ عي .ةرلاو فقسلاىلاهب يهذدن كرك ذتلا طفل ىلعهي ءاغ

 عوكرلا (مكر)ق مو ةعاقر ءاس لجرا عقرأو فرظ بابن همقردق و قمحالا

 5 ريكلا نم ينحا خيشلامكرو ةالصلاعوكر هنمو عضخ هبابوءانحنالا

 كلذ عقو لاقي لقعلاو بلقلامضلا,عورلاو ةعزفلاةعورلاو عزفلا حتفلابعورلا

 هعارو ىعو رف غن نيمالاحورلان اثر دخل ايفو ىلاو ىدإ> فى ىعورىف
 فذال ىأعرتال م ْط وقواعب ورةهعوروعزفف هعزفأ ىأ عاب راف لاق باب نم

 (عبر) 4دسح كدجعل ١ ىذلا لاجرلا نم عورالا و لاق هبابو هبجعأ “'ىشلادعارو

 ناعيرو ةيصخم ىأ أ ةعيبمنزوب حتفل بعيب م ضرأو ةدايزلاوءاعلاحتفلاب عيرلا

 عفترملارسكلابعيرلاوداوج ىأ عئاز سرف وبابشلان اعبر هنموهلوأ 'ىث لك

 لصف 4 نوثعت ةيآ عير لكبن ودبت أى لاعتهل وق هنمو للا ليقو ضرالان م

 لاَقب .وةعبو ز راصعالا ىىسهنمو نا ءاسؤر نم سيئر ةعب وزلا(عيز)# ىازلا

 دحاوعرزلا(عرز]د دومعهب كءامسلا ىل عفت ريف رابغلاريثت حير ىحو ةعل وز ما

 اضيأ عرزلاو ردبلا حرطاضيرأ عرزلاو عردزموهعرنمهعضومو عورزلا



 ث نيملا با «نيسلا فاو لا لصف الدف

 ةعرعزلا اي لور عر اوت تح ا ىو عودزاو عطقامببإو

 عاد عاز مءرو و عزعزوداعزعز ندد هعزعز لاقب ئذلا كبرحم

 مالا مز لاقي رق ل ودباع مزأ ال مالا زال لكلا لاقو

 عيزدقو شهدا نيتحتفب عمز زلاوهيلع عجور“ .الا عج لاقبك هيلعغمزأو

 ءابلامشب عبسلاو مطقءباب وما ومأ مخ سمس دخأو أ مهعباس راصموقلا تم سس و

 عييسلاو عابس تاذةبرتمززوب ةعبسمضراوةوبللا ةعيسلاو عايسلادحاو

 ةثالثو تارم عبس ىأ اعويسآ تيبلا,فاطو مايالا نم عوبسالاو عبسلا

 ةعمس هب نونعل هةعيسنزو مهو قو ةعبس هأعجح اعسست “ىلا ع.يسو عيب أسأ

 حبسدقو 8 مج وفن ققملا م ااكسلا ع سلا ع ٍ- ليئان

 هعرس نمو هتعرس نمت ب# و و يدعو ,اعرسمشلاب عرس هده
 عرستو باترمابلا ىشثلاىلاةعراسملاو دعتم لصالاىف 7 وريسلا ىف عرسأو

 فا اعنا اسياخ جمان (عفس هس ديور

 امهماب وةرشبلا وكت ريغف اريساحفل هتحال اذام وم لاورادلا هتعفسو ةيصانلاب



 م5. ندعلاباب # نيشلاىلانيسلا لصف

 ) عاس) عقصم لثم عقسم بيطخ و عقصلا ىفةغل لفلان زو عقلا( عقس) عطق

 دقو تكرحاذا كرحتت ةدغلاكندبلايف ثدحنةدايز اضيأ وهو عاتملاةعلسلا

 عمس كلوق ردم لصالا ىف هنال مهعمس ىلعو موس ولق ىلع هللا مخ ى لاعت ه رقك

 هعقو عماسا| تو 0 3 7-0 0 فلا

 0 را تسال قا دخلا لذ ا

 ه 0 ىااعمستهب م ةينغملاةعمسملاو بجعتلا ىلع مهعمس | امور صب أم

 توصلا ةعمسو ةمأ هلأ مال هقلخ عماسأ هبهللا عمسا ذك ل مف نم ثيدحلا ىفو

 0 0 ردكسلاب عبس 1 اذكو نذالاةعماسلاو ةعيصاو أاعسمسل

 0 ل ةعاسلا نم ا

 ةعبىلاواعديست طئاخلا ميس نم لوقتهي نيطي ىذا نيتلابنيطلارسكسلاي عايسلا
 وا حو از عبشلاقب ع ول ادض عبشلا( مهث) 6 نيشلا لصفإل ةحل املا



 نيعلا باب # نيشلا لصف 1٠"

 ناعبد لجرو ”ىثنم كعبشأاهمماعردلا نزوي عبشلاو برطهباب ومو

 ربك اب نيزتملاعبشتملاو غبصلا م بوثلا عبشأو عوملا نمهعبشأو يعبشةأرماو
 ىلوثس ب الكك ل الاعب عبشتملا ثي دخلا ىفؤ لطابلاب نيزتيو كالذي رثكشي م دنعام

 ةدشةعاجشلا(عجش)ةرم 5 عيشيامردق ىأ مةلابماعط نم ةعبش ىدنعوروز

 ةعجشموقو عاجش وهف فرظبابنم لجرلا عجشدقو سأبلا دنع بلقلا
 بي رج لص ناعجش موفو عيجش لجرو ناهاغوةماغو مالغ ريظن ناعجشو
 ةأرااهبفصونالديزوب|لاقوةعاجشةارماوءابهقفو ه.يقفك ءاعجشونابرجو

 نم عجشالاو نيتحتف ةعجشو حتفل انهعجش موقو رسكلاب عاجش لجر لت و

 لاقاعصحيشن هعجشو هب ول جدوطلاك ةفخ هيف ىذلا ليقو عاجشلا لثم لاحرلا

 ةعرمشم ةعب رشلا (عرش) ةعاجشلا فاكست عج ه:وهبلق ى”وقوا عاجش كن |4

 عرش دقو نيدلا نم هدابعل هللا عرشام اضياةعبرششلاو ةيراشلاد روم ىهوءامل
 هبااو ضاخ ىارمالا قعرشو مظعالا قيرطلاعراشلاو عطق هبابو نس ىأ مط
 عرشو عورش ىؤف عضذخو عطق هبايو تاخد ءاملا ىف باودلا تعرشو عضخ

 كرم ءاوس ىأ عرش رمآلا ادهىف سانلا مهطوقواعيرشن اهم>حاص ابعرشو

 هنموةعب رشلاةءرشلاو تن ؤملاورك ذملاو م ءاودحاولا هيف ىوتسيو كمبو
 ةنيةسلاعارش رسكلابعارشلاواجاهنمو ةعرش كم اّلعَج لكل ىللاعت هلوق

 ىلا ءاملاةرمع نم تاعراش ىأع”رشناتيحوهحتف ىأ قيرلقلا ىااباب عرشأو

 عساشلاو اهمامز ىلا دشتيتلالعنلا عوستدحاو عسشلا (عسش) رسكلا

 اهرورذ دنعابب وذ نم ىربام سمشلا عاعش(ععش) ديعنلا حتفلابعودشلاو
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 سمشلان اردقلاة ال ثي دح هنمواهعاعش ترششن سمشلا تعش دقو نابضقلاك

 ضرالاو رادلا فةعفشلاو مطقباي نم هعف كف ارتوناكلاقي رتولا دض عفشلا
 اهدلو اهعمىلاةا ثلا عف هو ةعافشلا حاصوةعفشل |بحاصعيفشلاو

 طاع ىلنالاقف اهذخأ يلف عف عقاش ةأشن ه انافاق د صم ثعن هنأ ثد كد طاقو

 أعم 2 كل 4.ف هعمشف نالاق ف هلا عفشتو هيلاهل عقشي نأ هلآسنالف ىلا هعفشتساو

 ن نو ولاوب رعلا.ذ داك اذه .ايتانادوسب ىذلا نتن عمشلا(عم 9

 3 ايف هيشيعيتلا» ىلا نامراصأ سانإبتبعد «ىأ ةممسلا عيت

 جا يرانا تو منا نا 6 مضلا

 2 هراصن 0 يبول 000

 وس مه ضءعب ىأر مهضعب عبتيدحاوم ىعأ موق لكوةعيشلا ىوعدى ءدأ

 6 0 نممطاشمابىأ لس نم ل ىلاعتهلوقو

 عابتابعب : ساوت سكلاد ردا مباع 9 ا وا

 هعدصدقوقشلاعدصلا(عددص)ءابلا 28 زمطاحتقب عيصأو ةمضلاةمضلا

 قلاب عدصو عدصلات اذضرال او ىلاعتهل وق هنمو (تلق) عطق هبابو عدصناف
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 ىأ مالا عدصافدارأءارقلالاق ص ؤناع عد صاف ىلاعت هلوقوا رابجدب ماكس
 ىلع ل جرلا عادص وسارلا عجوعادصلاواوةرفتموقلاعدصتو كن درهظا

 هدل ىو عي ةغل فق بابن مةعرمصفق ةعراص ( عرص) اعب دصت هلعاف مسي مام

 هعرص ل-جروعضوهو ردصءعمجملا نزوب عرصملاو رسكلاب اعرص سف

 ا .متلاوةفورعمةلسع عرملاو سان عرصب أ زم نروب

 عفصلا (عفص) ن ءارسمام وبابلاعارصم نمذوخاموهولوالا عارصملا
 ىذا ميقصلاو ةيحانلامغلاب عةصلا (عقص) ناعفص لجرلاوةدلوم ةلك
 (علص ةعوقصم ىهف ضرالاتعقسدقو جانل هيد ليللابءامسلا نم طقسي

 هعضومو برطءهبابو ؛سأ رمدقم رعشرسح ا يذلا وهو عاصلان بب عاصأ لجر

 اخص دلل (عمص ) ةعرخانزوءاضيأ ةعلصل !اوماللاحتشب ةعلصلا

 ال ناك امنع ىلاعت هللاىضر سايعنب )نا ثيدحلا ىفو ءاعمصىنئالاو

 عمو سوابسأ ريد وتقق اذا عصب ةدب راو ءاعبسلاب مي تراباسأب

 كلوق ردصم غلاب عنصلا (عنص) سأآرلاةقيقداهمال اذه نمةلعوف يراصنلا

 عناصلا ةف رحر كلاب ةعانصلاو لعف ىأاحيبقاعينص هب عنصوأف و رعم هيلأ عنص

 هعنطصأ اذاهتعياصوبف ةسفنل هعنطصاأو ةعينصد دنع عنطصاوهعنصلاهإعو

 اهسفن تعنص اذاةأرملاتعنصتو تملأ نسح فاكت عنصتلاو هجرخو

 ةعنصملاو ةجاخلا ىلط نم مشتحمللا لا عناص نم لما ىفوةوشرلا ةعئاصملاو

 نوصحلا عناصملاورطملا ءامديف عمي ضوحلاك اهحتفو نودلامضو مملاحتفيب

 عاصلا (عوص) سابق ريغ ىلع ىناعنسهيلاةيسنلاو نعل اةيصقادودمت ءاعنصو
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 ءازلا وه مل تفبعتاو عوصأ عن لاو دادمآةعيرأوهو ه,بلاك ىذلا

 00 هنيقب ريشن ءانا وهلم دو عاضلا دعت عا ريعلاو زرق ةيووصلا

 لقتالو ةفورعم عبذلاو حارف أور فك عابضأ عج اودضعلا عبضلا (عبض 2

 ةياعبض ث :الاو نيحارسوناح رم لثم نيعابض عت طل اوناعيضرك ذلانال ةعمص

 هبرمؤي ىذلاعايطضالاو ىئنالاورك ذال عج وهو عايضوتاناعبض عبس ل

 ىدبب وهراسإ ىلعدف رطٌّد ربو نع الادطب !تحءادرل الخ دي نأ تدملاب فن :ءاطلا

 هم انلا وهو نيعضلادحاع أدباال كال دب ىمس رسل الا ىطعغي و نعيالا هبكسنم

 عضخو عطق هءابو ضر الاي هبنج عضو لجرلا عجض( عجض) ىمصالا هعاضا ١

 0 وكعحاضا ار يو و

 لذو 3 أمهمف | عرش لحرلا 007 وهو قرشلا

 ةعراضملاو لهي اىأ لا ىلا عرضت وكيلا ينتعرشأ ىلا لثلا فر ريغهعرضأو
 يظن ندع | هراأك | راآتعضصعمشل و ضرالاّ >  4م له ةعصعص (معض ذ) ةبماشملا

 رخال ؤرما عضذعضتام ثيدخلا فولذو عضخ ىأ عضعضتف رهدلا هعضعضو

 رصنآل |انزوب (عدفضلا) *# عدف نول# هنداثلث سهذالاابندلا ضر عهب ديرب

 ليلخلا هركن أولادلا حتفبهنولوقيس انو عسافض قنالا و عدافضلادحاو

 زئاجماللانيكستو عالضالاو عولضلادحاوبنعلالزوب علضلا (علض)

 هللا ل وسر تويم ديلا وبلا 7 7 م ورئاخلا عئاضلا و
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 ب رضي اهعمابعمل ذة نافةكوكلاةكوشلا شةنتال لث | ىفو كاوهودعمكالمم ىأ

 عاضتوماوه كوب لجرلاالف كأدييو ني لعج |لوةيف رخآ 0 لحرلا

 داضلا رسدكبأءايض و اءاي عين رشا ءاذ ) عيض) هانم . ميضتواضيأ عوضتو

 ينعم عييضتلاو ةعاضالاو ةشيعمنزوب ةعيضمراد نالفو كله ىاابحتفو

 لقت لو ةميبض ةعيضلاريةصتور البو ةردبك عيضو عايذ ع اوراقعلا ةعيضلاو

 ىأ عوضت قفل كسلا ع 8 و ةعانصلاو ةف 210000 رعتال ب رعلاو

 ىربثاتلاوه وملاعب طلا ا ةعسطلاوردصم لصالا

 ا ةغلهيفرسكسلاو ماا حتتفلاب عب .اطلاوموحتو نيطلا

 اعواطر سكلاب لبجلا عاطو اهعواط عض وم اهرممكو ماللا حتفباضيأ ماطملاو
 0و رتكتال ىأتلق#بذاكلا رجلا نعي علاطلا مكذ ديه الث ي دخلا ىفو هالع
 ] هعلاطو لعتف ا وهر هرمهأ نطالسم :ءاطاوبرشلاو لكالا_د ءاوعنتمتق هل

 د هو زر ةملطلاو هاتكد وروما تو بلع لسا ىلا عاطو هين هشكب
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 ثي دا ىفو رادحتا ىلا فارشانم عالطالا عذوماضي وهودانام ىأسمالا
 ءامارصم ملي وطو كاذب ةرخ آلا مأ نم هيلع فرشأامهبش علطملالوه نم
 ماارسكب ع.ط وهف اضي أ ةيعامطو مسوب رطباب نم هيف عمط ع طز م ع ىنبل

 ةماعلا ادت أ عوام 30 هريعدبف ةعمط واهم ضو

 ل هب عربتلا“ ا د

 نيعاوطملان وز ماي نيذلاىلاءتهل وق هنموداب ادن وعوطتينيذلاةع”وطملاو

 لعفلا اومساميرنويوحتلاو ةقفاوملاةءواطملاو مغدأف نيعوطتلاهاصأو
 ىأةبيصم اهتعخ دقو ةئيزرلاةغيجفلا ( ع ) *6ءافلا لصف اهاعواطممزاللا .
 5 ىد لك رف (عرف) والا ارابيا نحر رضوا ْ

 | وناك هقأ لاهيا لوا تحتفي عرفلاو ماتلارعشلااضي أعرفلاو هالعأ ْ

 هب الاوةريتعالو عرفالثي دخلا ىفو كلذب نوكربتيفمهل النوحذي
 ت رو ةرح ثلا ناصغ | تعرفتو عرفأ سو هيلعملل| ىلىبننا ناكو عاصالا ١

 تعقرفتف اهعقرف دقو عباصالا ض.ةندةعقرفلا(عقرف)اهضتفاركبلاعرتفاو
 هلاعزف لوقت عازف اىلععحاعروردصملصالا فوهورعذلاعزذلا (عزف (

 نالفو ًأجباملا عم جمان زوبعزفملاوهعزف لقتالو برط باي نمامالكهنم عزفو
 هيلا اوعزف سمأ مهمهداذا ىأ ثن ؤملاو عّدجاو دحااولاهيف ىوتسي ساننل عزذم

 دنع نوزاكتل مكن اراصن الل هسوهيلعهللاىبدىبنللا لاق ةناغالااضيأ عزفلاو



 نيعلاباب *# فاقل ا ىلا ءافلا لصف اا

 ملا عرق لاقياضيأةلاغالاو ةفاخالا اعازفالاو عب ءمطلادنءنولقتو عزفلا

 ظ هفاخ أ ىاهع زؤ لاش دادضالانم عيزفتلا اذكو ا

 ىامهبواق نععزف اذا تح ىلاعت هل وقهنمو فول اهنع فشك ىأهنععزفو

 ىمن هنا ثيدحلا ىفو رشقنتلاه رصعةبطرلا عصف( عصف ) عزفلا امتع فشك

 عينشديدش ىأعيظف وهف فرظبابنمرمالا عظف (عظذ) ةبطرلا عصف نع
 هدجو هعظفتسا و*ىشلا عاظفأ وعظفم وهذ رمالاعظفأ اذكورادقملا زواحو

 هنولعقف دقو ةرفصلادي دش ىآ مقافرفصأكلوقردصم عوقفلا (عقف) اعيظف

 برش ىذلا عاةفلاو عقافاهن ولى اهم ول عقاقءا رفصةرّدبو لخدو عضخ باب نم

 اهعقرفاعيقف هعباصأ عقفو ريرا و قلاكءاملا قوف عفت رث ىلا تاخافنلا بقا ةملأو

 صو تققشت همدقتءلفتو اعلم نيأملفدو عطقهبابوهقشكى لا علف (علف)

 ةعمق (عبق) *4 فاقلا ل صف“ اهرم مك ءافلا حت ةاه داو عرافلا

 ىعباتتلاو تفاهملا عداقتلا (عدق) ديدحو أةضف نم هضرقم لعام فيسلا

 لع سانا لمكث د اىفو هقبسي ىأهبحاص مفديدحاو لك تناك ءمشلا

 (عذق) رانلا فش ارفلا عدامت" طارصلااتينج مهم عداقتتف ةمايقلاموب طارصلا

 ارعشءالسالا ىفلاقنم ثيدخلاىفو همتشو ش>فلابهامرىأهعدقأو هعذق

 نيطقبلا لم عرقلأو عطق ب 5217 نءبابلاعرق (عرق) ردههنا ل فاعدقم

 هف 1س 0 هؤور عى مذنب ةعرقلاو ةعرق ةدحاول

 ةشاملا .مالخ ىأ ءانفلا ءرقثاو ,ةردصماضاأ عرقلاوناعرقو ةرقروقاو
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 ءانفلا عرق نم هللابذ وعن باع” لاقو ءانالا رفصو ءانذلا عرق نم هللايذ وعن لاقي

 تاخىأ مج عرق هنعهللا ىضر رم نومي البرايا لاوس
 ةديدشلاةعراقلاو ةيادلاهب عرقتامرسكلاب ةعرقملاوسانلا :ر ره جحلاماي أ

 قيرطلا ةعراقو اهبحاس رادلا ةعراقو ةيهادلا ىهو ا ص

 ةيآ لثمن !نم عزف اذانانالااهؤرقي لات اي آلا نآرتلا عراوق ةوءالعأ
 اوعراقتواوعرتقاو ةعرقلا نم مهمدب عرق أو ناطيشلاعرةتاهع 0 لا

 هتباصأ 0 هعراق لاقب ةمحاسملا عراقملاو فينعتلا عبر قتلاو ىنعع

 ور اجلا را تاس م + مق ف ركل (عزق) ه.بودةعرقلا

 كرتيوىصلا سارا نأ اضيأ عزقلاو فيرا عزق مهناكثتي دا ىفو

 د زلاو فاقلامغب ةعربالا وع يمطر الردم رعشلاهنم عضاوم ىف

 نك َ كعزانقانعىطغثيدحخلا ىفو سا رلاهلا وحر ءشلاىهو عزانتلا

 قوهو سافنزوب عئقةدحاولا ةسبايلادولش ا بن :ءلا نزوي عشتتلا (عشش ثق

 ريو جراسالاو خر ةريرهىلأث يدح ىفو عوك الا نبةماسثيدح

 عامنو وجا عاجاوةفور هم فاقلاحتفب ةعصقلا(عصق ة)عشقلابىفومةيم را اعأأم

 ىأاهم ”رحبةقانلا تعدق دقوت ةرا وأ ءاناع رج عالتب اس الان زوي عصقلاو

 مهبطخ هنا ثي د | ىو اهافت الفابج رخأ ىأ مهضعب لاقواهف وج ى ااه در

 صعب مضوغضم اة دش” عصق ديبعوبأ لاق اهم رحب عصقتا اهماوهتلح ارىلع

 عضخ باب نمه ربع هملا عطق واعطق هعطقب 'ىلا عطق( عطق ) ضعب ىلع انس

 م ىلاعتهلوقوةزمهنزوب ةعطقو رم ن زوب عطق لجرر وهف ةعيطق همر عطف
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 مرالا نم هسفن عطقب مث فقسلا ىلا ببسلا دي ةدتحل ازال قدتخيل اولاق مطقيل

 |عوطقماعطقالاو ضماح ىأ عطاقنب و لجر لا عطف هنم لوقت قتتحّح

 اق ىلاعتهلوقهنمو ليللا رخآ ةماظ مطقلاو نادوسودوسأ لئمناعطق عمجاو

 :ئاطلا “ىلا نم ةعطقلاو ليللا نمدا وسب شفخالا لاق ليللا نم عطقب كلهاب

 .طقلاو 'ىشلاهب مطقيامرسكلاب . عطقللاو سي ةعطقمءوصلا لاقيوهنم

 ارجطاةعطقلاو ناعطقو عاطقأو عيطاقأ عن حاومغلاوأ رق لا نم ةفئاطلا

 ىهتني ثيحءاطلا حتفي ؟ىش لك عطقنمو عطقلا_:رعطقسام مغلاب ةعاطقلاو

 عطقوهريغو لبخلا عطقت او قيرطلاو لم رلاو ىداولا عطقنم وحنهفرطدهيلا

 ثلا عيطقت و هومسقت ىأ مهدي مث مآ أوعطقتو َةْر كاد دش عطقتف *ىش علا

 هعطاقوجا رخلاضرأ نم ةفئاطىأةعتطق هعطقأو :ضورعلاءازجا.هنزو

 كح ةعقعقلا (معق) ةعطق“ىشلانم عطتقاو لصاوتلادض عطاقتلاواذك
 ورعالب لسن زلاهدش*ءىيثةعصقلان زو ةعفقلا (عفق :3) ه هوحنوحالسلاتوص

 . ١ نيتعفق وأ ةعفق هنماندنعتنيل ثيدحلا ىفو رييكلاب سبل ص وخ نم لمعبر

 عالقالاو علقتفاعيلقت هعلقو ماقناف عطق باب نم ىثلاعلق (عاق)دارخلا نم

 زوي ملقلاو ىلا ه:عتمعاق ا وهيلعناك امع علق لاقيه تع ف كلا مالا

 ءاقلاو للا ىلع رصخلاةعلقلاو ديلا صاص رلاهيلا ب سنين دعم مسا عطقلا

 ذلارسكلا:عالقملاو ةعلقلا لاما ركب تي دحلا ىف وةيراعلالاملاةعرل انزوي

 ١> لخديالث يدخل ا ىفو ىطرشلاديدشتلاو حتفلاب عالقلاو رجحلاهب ىري
 يطقلاوءاملاهنعيضن اذا ققشتي ىذلانيطلا فيفختلاو مضل ا, عالةلاو عالم



 مل نيعلاِباب *# فاكلا ىلا فاقلا لصف :

 هامر لاقي هبىريف ضرالا نم علت ةيردملاوأ رجحلا اضيأ ةعالقلاو ةعالقدنم ٠
 (عق) ماللاحتفب تاعلقم نفسو عالق عمججاو عارشلا رسكلاب ملقلاوةعالقب
 لةلا سأر ىلع اهم برضي نجح اك دب دح نم عماقملا:دحا ورسكلايةعمشملا

 اهحتفو ملاذ 002 عمقلاو عمقتاف هلذاو هربق ىأهعق ا وهعّقوابم هه رضهعّقو

 ىلعاماضيإ أ عم ةلاو عمق لاوهيف ةغل عمسلان زون عمقلاو هريغو نهدلا هيف بصلام

 لاقو عينقو و ماقووف شخ هولا ذتلا ولا ؤسلا عوتقلا (عقق) ةرملاوةرغا
 وبف 5ك مسا كراتحملاو هابق هتيطعأاف ,كلآسي ىذلا عناقلاع ءارفلا

 دقاضي ١ عونقلانا معلا له أ ضعب لاقوءاضر 1ىأ“ىشلا هعنقأو عونقو عنق

 تخت 0 عناةلاواضرلا نع ن وكي

 عونتلا فزع نكلو * الكت لقق تهز دقاولاقو !
 0 ةشدعملاب ىقش مومهو * هدصني دا دعب مهم دسل لاقو

 لنايلا نار وكول عوضا رةفلارشو عونقلاىغلاريخ لئلا فو

 قيال سم ركن هدر الورقي وراك وا لق طع اف شويش الاعلاو نع *

 عانقلاو اهسأر ةأرملا هبعنقتامامطو ار سكب ةعنقملاو منقملاو اضرلاى ا اعجار
 عاقلا (عوق) مهسؤرىعدقم ىلاعت هلوق هنم ةةنقرةسأو عنقأو ةعنقملا نم عس 3

 مهضعب و عاملا لثم ةعيقلاو ناعيقو عاوق أ و عوقأ عما كو د ند وبلا

 ءاعتك عج متك (عتك )فاكلال صف« ا,حاسرادلا ةعاقو عم وهلوقب
 عج كتاوخات يار وءاعتكءاعمجج رادلا هه تيرتشا لاقي ثن وملاديكوتىف

 درفيالو ديك أتلا ىف مم ىلعمتكم دقبالو نيتك !نيعججاءوقلاتيأروعتك



 نيعلا باب # ماللا ىلا فاكلا لصف م
 (عرك) ماتىأعيتكل وح سيلع أمل وقنمذ وخ أمنا لبق و هل عابتاهنال

 سرفلا فيل راكرشلا و ا عار ا ومهفباب نمو رخأةغلدف 5

 ءا ركلانملضفأ وه وديلاق عار ذلانالاعا رذ ل طباع ارك دعلا ىطعأ

 عبكو ريثاةعق رلانزوبةعسكلا( (عبك ) غم راادنعيئانلا اوهورصنشل اى

 حبصأ نلف سوقلا كف طخ هلا لظو باس قال اهنع ىشحولاىرفاسوق

 رعاشل الاقءدنف ديصل | نمىمصاامىأر
 هأ دب تعزصامو اسعتأر 7 ل“ مك ةمادن مدا

 عجاضب نا ثد كاف اهمع ىعءيلا 0 هعجاض لثم ا

 هاهاذا ل ا *؟يفلا 7

0006 3 0 39 

 كل لج روباطق لس عكا ما ورشلا 0 وهل 1 9

 مكل مأةريرهىف!ثيدح ىفو مك كلاضا اريغصلا يدلل لا.ةيوءاعكل | سم



 ا

 5١ نيعلا باب * ميما لصف

 عمل اومملاحتفياضي أ اناعملو عطق هبابوءاضأ قبلا عمل( عمل) نيس ا وأ نسما هب نعي
 ىذلا ىعملالاو سبملا فت ذخ ا اذاتددنلا نم ةعطق ةعقرلا نزوب ةعملل اودلثم

 ةعول(عول) هنول رئاس فلام عقب هدسج ىفنوكي ىذلا ليلا نم عماملاو دقوتملا

 قوشلا نمقرتحأ هداؤف عاتلاو لاق باي رم بل |هعالدقو هتق رحى ملا

 هب دقو هبت عتكأمو ةعفنلااضيأوهو ةعلسلا عاتملا (عتم / ملال صفو

 ا ماتم وأ يلح ءاغتب| ىلا لاق مل عطقباب نم عفتنا ىأ
 هللاةعتمأو عافتن هنن اهمال جل اوقالطلاوحاكنلا ةعتمهنمو ةعتملامسالاو ىنعع

 فرظعباب نم ىداولاعرم دقو بيصخلا عيرملا(عرم) قع ايت ةفكوو اكلك:

 لشلاىفو اعيمهباصأهعرمأو عرممو عير وهف الك أ ىأ اضيأ عيعاو
 بضع هن "أ ثيدحلا ىف و عطقتب ىأ ظيغلانم عزمي نالف (عرزم) ل زئاف تع سما

 بضغلا نم دعريد 7 ارتنأوهوعزهيهفتأنأ "ىلا لم يح ادبيد شابضغ

 قلاطألا وسوبر نقلا و ويرط ا دوساعورا اج وو يس[ مدم)

 يدا دمع ون اعمعم هوررلا# : ان ”رْخاةدشنزارفعزلانز وب ناءمعملاو برُلا

 هرخآ ةكرح مسا هنا ىلع ليلدلاو ةبحاصملا ىلع ل دنةلك عمو ب اغنم عمن وكي
 دقو ءاطعالادض عنملا (عنم )اعماًؤاح لوقتن وسو نكس دقو هلمقام كر حعم

 ءىنثلا هعن اموهنم عنتماف اذك نعدعنمو عانمو عونمو عنام وهف عطق باب نم عنم

 دقو نيتحتفب هعنم و زعوف نالف و ف رظ با: نم عنم دقو عينمن اكم و ةعن ام

 ىفوهىأ ةرفكو رفاكلثم عنامع مج ةعنملال يق و تيكسلا نبا نعزونلا نكسن
 ) ١«  راتخم (



 نععلا باي #* نونلا لصف خ6

 عابباب نمضرالا هجو ىلع ى رج نمسلا عام (عيم) هنريشع نم هعنمي نمو زع
 عبط عبن و عطق باب نم جرخعاملا عين (عبن) درك لصف # هاشم عب و

 عوبنيلاوهريغ اهردصمو ىرهزالااهاعف لقناضيأ ةغل ءابلا حتفب اناعبن رسكلإب
 عب انيلا عمو اعوبنيضرالا نمانل رجفت ا وق هنمو ءاللانيع
 دإب عبتي و ةعبن ةدحاو هلأ ماهسلاهناصغأن مدختتت و ىسقلاه نم دختت رجع عب ||و

 جنو ١ عضخهبأبو رئأو لخدىأ ءاودلاو ظعولاوباطخل هيف عج (عجن)

 اضيأانالف مجتتا و عجتتت اهن لوقت هعضومه لكلا ل طةعقر ا نزوب

 0 نم عيجتنأاو لكلا ل ط ىفلزلا املا حشفل عجشن حتا وهفو رعم لطب

 مضلابةعاخنلا (مخم) ةصاخ ف وجلامدوهىعمصالالاقو داوسلاىلابرض
 اهرسكو اهحتفونونلا مشب ذر عاخنلا و هضاخب ىرىانالف عخست و ةماخنلا

 ىلاحذلا ىهتنمز :واح ىأ هعخنف هحنذلاةيراقفلا ف وج ىف ىذلاض بالا طسخلا
 ىآعزتلا ىف نالف مط وق وب رض بابن ههعلق هنأاكم نم ع (عز)وخمل

 هبابو هنعىمتأ| !اذك. نءعز ,واعاز كلا, عزب هاهأىل اعزوت ايا علق ىف

 نتحتفب عزشلانيب عزنا لجروبهذىا ًاهبشلا ىفهيب أى عز بابا ذكو سلج
 امهتو ىازل حتفب هعزملاهمضومو هتهبج ىنأاحن ءرعشلارمحناىلاوه

 قةموصخ ىأ حتفلابةعاز ”مهسي وةم وصخ | ىفهيذاح ةعزانم هعزانو 57

 ءىشلا عزت او تقاتشااءازناذك ىلا سفنلا تعزانو مصاختلاعزانتلاو قح

 عصان ضيبأْلاقب وش لكن م لاخلا عصانلا (مصن) ملتقةهعلتقا
 عصان وهفة رم وأ ةرفصلاوأ ضايبلا صلاخ بوث لك ىعمص لا لاق عصانر قصأو



 61 نيعلابا#واولاىلان ونلا لصق ظ

 عبر أهيف عطنلا (عطن) صلخ.و هضايب دتشا اذأعضخ بأي نم هن 'ولعصن لوقت

 جاتو عوطت عج او ماكس و عردك ع وعتك ل وعلطك لمن تان
 مز هديرومترسلاا ذك راع ماسلا (ما) يسو#لاقوطتلو

 عقنلا (عقن) عطقهبابوةعفاملا مسالا وهب عفتنافاذكب هعفن لاقيرضلادضعفنلا |
 ىبمهنا ثيدحلاىفوءام لان مرسلا ىف عمتجااماضي أ عقنلاو رايغلاعفنلان زوب

 دسنوأ ء ءاودل ليللا نم ءاملأ ىفعذإام نونلاحتفب عوقدلاو ريبلا عقت عنكنأ إ

 عضخ و عطق باب نم شطعلا ءالاعقذو عقنم وهفءاملاىفهريغوءاودلاعقتأو |
 عطقا المل السلق شرت, ىذلا بار *لان ناىأعقنأ ف شرلا لئلا فوهنكس يأ |

 بارش عيقنل اوتباثلقو غلاب ىأمقان مس وءطل ةب .ةناكنأو عجمأو شطعلا

 ىأ عقن تح برشو ىورءاملابعقن و خبط ريغ نمءام ا ىف عقدي بيب زنمذختيإ ١
 لاط ا ل ةاش ىأ عقان ءاموهل ل غ قش ْ

 هفلز ريدغلا. وف عقدتساو ىب سم ىأ عم ةنممسو رفصا ىح هعاقنتساو ءاملا عاقنا ا

 عمتجا ريدغلاىف ءاملاعةدتس او عقدتسم عضوملاودربتيل همف تن هناك لستغاو

 سنجلا نمصخاعونلا (عون) هلعافمسيملامىلعءاملاف“ىشلاعقتتساوتدثو |[
 عاجوأ عمجاو ضرملاعجولا (عجو) ة«واولا ل صفإلم اعاونا“ىشلاعوتدقو

 مجيو عجويرسكحلا,نالف مجوولابج ولابجأو لج لش عاجوو
 لئمىئاجحوو ىذس لدم ىعجوون وعج وموقو ةئالثلا فما حافب عجايو
 وك هسآر عجوينالفوءايلارسكب محبي نولوقبدسأو دب وتاعجووىابح
 ىمار عج انو هسأر همجويتملقف تعفرءاطاب تثج:لناف سأرلا

 يروم مستقل



 نيعلاباب # واولا لصف 11
 ظ . برضو مال.الا عاجيالاوهلو قت ةماعلاو ىسأر ىنعجوي لقتالو؟ ىسأر نعجويو

 ش٠ | عيدوتلا (عدو هىر ىأاذك نم مهل عجوتوملؤوم ىأم !آ اكمج وم ىأ عيجو

 كلكم اولاق كبر ك ىوام ىلاعت هل وق و حتفل اب عادولا مس الاول ح رلادنع

 , ةعدو ةدحاولا ريكلاو رغصلا فتوافنت رحبا| نمج رخ ضب زرختاعدولاو

 .دووهف لادلا مضي لجرلا عدوهنم لوقت ضفخا ةعدلاواهحتفولادلا نوكس
 داوتلاو ةطاصملا ةعدا وأو ضماح وهف ضم لئماضنأ عداد ون اس يأ

 اهبالف هيسضامثمأ دقو عدي عدوهإ_داوهكربايأاذعدمطوقو اصلا

 دورعشلاةرورضىفءاجاعرو كران كسلاو عداوالوهكرلاقب اعاودعدو
 هعفدىأالام هعدوأ لاقي عئادولاةدحاوةعبدولاو لدالا ىلعاضيأ عودومو

 ادذالا نم وهو ةعبدوهنمهإمقاضي أ الامةعدو أوه دنع ةعبدوز وكحنا هلا

 ريعرودقو”ىنتلاءا رلارعسكب عرولا(عرو) اهاياهظفحتسا ةعيدو هءدوتساو

 ةوهنك ىأاعيرون هع”روو جرح ىأاذكن م عروبوةثالثلا فءارلارسكب ةعر

 زيهم هتباراذاىأهعارتالوصالا عارو 4ع ىلاعت هللا ىذررمع كي دح

 دو لثماعزوهعزهعزو (عزو) ه:ءنوكيام رظتنتالوهعف داو هففك اف

 زوتساو هيهارغأ“ ىثلابهعزوأو فكىأ وه عزتافهفكىأاعضوهعضإ

 اصنق فصلا مدقتب ىذلا عزاولاو ىنمهأف هتملتسا ىأىنعزوافه ركشدللا

 ىسانادبال ملا لاقو ركب ىفأ|ثيدح يفوهو ةهعزو هعمح و رخؤبوم دقبو

 ةرخآ ىلعمطوأتسحاذا شيا تعز ولاقي مهفكيناطلسنمىأعزاو

 مأ ءايلامضب ىنعجوب لقت الوءايلاحتفب ىأىنعجوبهلوق 5



 الضر نيعلاباب # واولا لصف
 مهديامف هوعزوتلاقب قيرفتلاو ةمسقلاعيزوتلاو نوعزويمهف ىلاعت هللا لاق

 هع (عسو) ىعازوالامهنمو نادمم نم نطن عازوالاو هوه ا

 قفنيل ةقاطلاوةدحلاحتفلابةعسلاو عسولاو حتفلابةعسهعسرسكلا/'ىشلا
 هلوق هنمو نغو ةعساذراص لج رلاعسوأ و هتعسر دق ىلع ىأ هتعس نم ةعسوذ

 كيملعهللاعسو لاقي نورداق ءاينغأ ىأن وعسوملان اودي أب اهانينب ءامسلاو ىل عت
 ىأ مو دسار لل 6 لاعسولوقت قييضتلا فالخ عيسوتلاو كانغأىأ

 لخدأ دقو مجعلا ٠ ءامسأ نم مسأعسيواوحسفت سا أ ىفاوعسوت و اعس أوراص

 ىفالا ركشي و ديزيورمعي وحمرئاظن ىلعن الخدبال امهوماللاو لالا هيلع

 نمرغصأ رئاط ولا (عدو) نيمالب عسللاو عسلاو”ئىرقو رعشلاةرورض

 (عذو) عصؤلاهن اكريصي حلل عضاموتيل ل افا رساناث دخلا فو روفصعلا

 اعضومو اعضوهعضل هدب نم "ىلا ع_ضوواضب اردصملاوناكملاعضوملا

 ةغل 0 3 ولا ول رياضي ع وه قانا 7

 تل صر 8 وقل قش ناك ى رك اضووحتاضبأ ةعيضولاو مهعئا ضو
 جرا عضو دقو سانلا نم يارس دل ااووسلا ةريع كايا

 حتفب ةعضهبس>قلاقيواعيضو راص ىأاه رسسكو داضلاحتفب ةعض عضو مضلا

 سعال ىفهعض اووعيبلاةكراتماضيأ ةعضاوملاو ةنهارملاةعضاوملاواه رسكوداضلا

 ىفعرسأ هريغوريعبلاعذووتدلواءضوةأرملا تعضوو ' 1 ىلعديف هقفاوىا

 عضوو ؟لالخا وعضو الو اغتال وق هنماوب (قناق): هك" اري ةعتظو اوي ةريعت



 نيعلاب اب # ءاطاىلأواولا لصف 1

 هن راجت فعض ولاة رسخ ىاامهيفهلعاف مسلامىلععضواو ه.راحن ىف لجرلا

 ةعقاولاو بر اةمدصةمقولا (عقو) لادتلاعضاوتلاو اممف عوضوموهف

 سانلاىف ةعيقولاوه مقوم “ىشلاعقو لاقيوهطقاسم ثيغلاعقاومو ةمايقلا

 تعفقوو طةساعوفو عقب ”ىشلا عقوو عئاقو عمتج او'لاتقلااضي|ةعيقولاو ةبيغلا
 ىدعتملا لعفلا نومب ةف وكلا لهاو تطقسىأ اعقو اذكنعو اذك نم

 امهمف ديدشتلا,ةعاقوو عاقو لج روهو هبباتغا ىاةعيقو سانا ىف مقوواعقاو

 (علو) زئاج عيقوترورسلالاق,باتكلاىفعقويام عيقوتلاو سانلاباتغي ىا

 حتفلاراضي ااعولوو ماللا حتتفب اعل وعاويرسكسلاب هبعلو نم مسال |حتفلايعولولا

 وهفهلعءاف مسملام ىلعد علوأو؛ ىثلابهعلوأو ناحوتفماعيجمسالاو ردصللو

 هيايو الل مونلاعوجطا ع 6 3 ؟ ءاطا| ناصف هنى رغم ىأ ماللاحتفب عل وم ْ

 ةففخ ةمون دعب ىا ةعجهدعب انالف تنتا لاب اني ونلا عاجلا 6

 لاقهيلان وعرب هموقدءاجوىلاعتهلوقو عارسالا عارهالا(عره) ليللانم

 دماذا |لجرلاعطهأ (عطه امه) اضعب يضحي ثم ثابت وكت ةديعوب

 برو عرجلا خاله (مله) سس ودع عمه ا وهسأر ب ودوةمنع

 | جاودزاللءاج ملاهنو نأ لمتحتو متن ليلو ف ساعم وكن زو ديما

  ءاملا تفي عومطا (ممه) هتدشلهداؤق ملخي ناكىذلا علابخلاو ملاخعم
 عصخ و 35 هبابو تعمد ىاهنيع ا ا لئاسلا



 ضخ نغلاب اب # ءالأ لصف

 ةعمهملا (عب هز ؤيقتلاعوهلا ) عوه ( رطام ى ا فتك ن زوبع مج باحسو

 عاربلا ع 6ءابلا لصف م اشلا له كافي هو نونا عيري زوو

 ى ا!مالغلا عفي )1 ضرالان م عفن ”راامعافبلا (عفبر ةمصقلا ىدوةعأريعمج

 هبابو جعضت ىارت ها عش (عش : رداوتلا نم وهو عف وملاقب الو عفاي وهف عفترا

 ”ىرفوهلثم عش 1و ةيعزاطم ىف ايلا مضاضي ااعنو عضخو عطقون كلجوبرض

 ش جيضنااك عنايلاو عينيلاو جضنلاو جضنلا ىلثم وهواهمضوءا ملا حتفب هعشو

 بحصو بحاصت عن عنايلاعمج و جضانلاو
 6 نيغلا باب لع

 رسكلاب غزبملاو ل_خدهبابوتعاطس مشلا تغزب (غزب) ة«ءابلا لصق

 لصو ناكل ذا ( غاب ) عطقهبابواطرشىاراطيبلاو مجالا غزبو طرمشملا

 روجر عيل نغلب اذاف ىلاعتهل وق ه:موهيلعفراشاذا ادكرتبلا

 عالبلاه نم مسالاو لاصي الا غيلبتلاو غالب الاو لخ دامهءابو كردامالغلا

 راصلجرلا غلب وةحاصفلا ةغالبلاو دبجى أ لاي ءيشو ةيافكلااضي أ غالبلاو

 4ثاع د سدح قوهو ةهادلانيغليلاوتاياشولاك تاغالملاو فرظ هباواغملب

 لس و شيعلا نم هب غابتيامةغلملاو هيف ر صب لاذ اسمالا ىفغلاو اهنعدلل| ىذر

 ٠ هباغف ؟ ا 6 « (غي) هن تك اىأاذكب 8



 نيغلاباب #« داصلاىلالادلا لصف 2 ”54

 لصفالل دبجو بذج لثمبلقف ىغبلا سىنبتي هلصأ ليقو جيبمال
 ثي دخلا ىفورسكلاب اضيأاغايدو بتكورصن هبابوهباها غبد (غبد) ة6لادلا
 .دلا اذكو غايدلا ىف احلا لابو هب غب دياماضي أ غاب دلاواهر وهطاهغايد
 ةغمدالا دحاوغامدلا (غمد) ةفورعمةغدغدلا (غدغد) اضيارسكلإ
 ىهو ةفمادلا اهمساو غامدلا ةجشلا تغلب يح هجش عطق باب نم هغمد دقو

 ءاملا اه وكسو لادلاح تفي ةغدرلا (غدر) ةءارلا لصفإل# جاجشلاةرشاع .

 ايمضونيسلان وكسب باو دلا نم سرا (غسر) ديد كال حولاونيطلاو

 لجرلاوديلا :رهفمرظولا لص ومورفاملا نيب ىذلا قدتسملا عضوملا

 حتفلاب غاورلاهنممسالاو نيتحتفباضي ااناغورولاقهبابو بلعتلا غار ( غور)

 هلوقو داحو ارس ا اذك ىلا غارو داراو ٍبلط ىأ غاتراو غارأو

 ىقغواريزالقو مهل علامءارفلالاق لبق ىأ نيعأابابرض مهيلعغارف ىلاعت

 ”لكرصبلا غازو عابهبابو ليملا غيزلا (غيز) ىازلا لصفإلل ةغواسمىمالا
 غباس'“ىش ( غبس) 6 نيسلا لصفإ# ءولاءافاذا كلذو تلام سمشلا تغازو

 ابعأ ةمعتلاهيلعفللا غبسأ ولخدهبابو تءساةمعنلا ةيسوفاولماك ىأ

 (غوس) ةعساولاعردلاةغباسلاو فاوىأ غباس بنذوهماماءوضولا غابسأ

 ىدعت عابولاقهبابو هريغةعاسو :لاق هبابو قلل ىفهلخ دم لهسب ا 1

 لعقامهل غاسو هغيسي داكيالو هعرجت . ىلاعت هللا لاق ريغ هغاسأد وجالاو م

 بصل (غبص) 6 داصلا لصف هز وج ىأاغب وست هريغهلهغأ ا

 نم هب غيصر ماضي آغبصلاو غابصأ غب بصلاعمج وهب غيص؛امةغبصلاو غبصلاو



 ١ 81 نعغغلا باب *نونلاىلاداصلا لصف

 زجارلالاق غابص عج اونيلك الل مص و لاعتهلوق هنموءادالا

 غابدلاب ةدعملا ركابو * غالبلاب كايند نم جزت

 غابص نم فخاموأ حلملاب * غاضملا ةنيلةرسكحب

نمهلصأ ليقو هديدهللا ةغيصورصنو عطق باب نمبوثلا غبصو
 ىراصنلا غبص 

 عاص(غوص) ةغمصةنم ةعطقأاو حاطلا غمص ىنرعلا غمصلاوةريثكهعاونأو

 هامجوزاجحلا لهأ ةفلىف اضيأغايصوغا”وصو غئاص وهفلاقباب نم ىلا

 انهت ةيذك ا ثر.دخلاىفو ةراعتساوهو بذكلاغوصينالفو ةغاصصلا

 اغارفو لخدباب نملغشلانم غرف (غرف) د6ءافلالصفإ# نوغاتوصلا

 رسكلاب ءاملاغرفوهلذب ىأ اذك ىفهد وبحمغرفتساواذكل غرفتواضيأ

 عل رفن و تناوجلا ةتمصم ىأ ةغرفم ةةلحو هريغهغرفأو بصن ١ ىأ اعارف

 ريصينا مغلاءناللا ىفةغئلا (غتا) 4 ماللا لصف آ اهؤالخا فورظلا

 (غدل) ءاغنل أ ىماو غنل ا وهف ب رطباب نم خال دق وءاثنيسلاوامالوانيغءارلا

 *مملالصفإل# غيدلو غومام وهف اضيأاغادلتو عطق بان نمبر قءلاهتغدل

 غارمو غر متم عضوملاو كعمتف هكعم ىأ غرمتفاغي رب ارتلا فدغ سم( غرم )

رصن و عطق باب نم ماعطلا غضم ( خضم ( ةعارمو
 بلقو مح ةعطق ةغضملاو 

 هبابورهظ 'ىقلا غبن (غبن) #* نونلال صف اك هدسج نم ةغضمناسنالا

 هبابو ىرغأو دسف مهني ناطيشلا غزت (غز ) لخدو برضو عطقورصن
 ع

 مك



 ءامنلاب اب # فاالا لصق * نيغلابأب واولا لصف ما

 رمسكب ناغزوو غازوأو غزوعمجاو ةبيودةغزولا (غزو)*واولا لصفؤإب عطق
 . هفامببرش ىأاغولو امهيف ماللا تفي غلي ءانالافباكلا غلو ( غلو ) وا ولا
 باب ذلا ريغ غلي رويطلا رم ”ىشسيل لبقو هبحاصةغلوأو هناسل فارطأب
 : انب ارش نموانب ارش ىنوان أرش باكلا| غلو ديزوب| حو

 6 ءافلا باب
 فرغك فرأ مآجاو”دحلا ةفرغلان زوب ةفرالا (فرأ ) د فلالا لصف

 مطقت فرالا هنعّلا ىضر زا ع نعش دحلا فو نيضرالا نيب دود |ماعم هو
 برطهبابواتدليحرلا ف زأ ( فزأ ) راجالةعفشلاىربالناك هنالةعفشلك
 دقو زحل ادش5أف سالا (فسأ) ةمايقلا نعي ةفز الات فزأ ىلاعتهلوقدنمو
 هفساو ب رطامهمابو سضغ ىأ هياع[هسأو فولت ىأ فساتو هتافام لع فسأأ
 زمطا هنف حو اهرسكو اهحتفو نيسلامضتاغل ثالثهيف هسوبو هضغأ

 نزوبىفاشالا عمجاو روصقمةزمطارسكب فاكسالا شالا ( فشأ ) اًضأ ٠
 ه!لاقاذا افف ات فق ا دقوةفتوةفأو هلارذق ىأةف أ وهلافأ لاقي (فقأ) ىفانالا
 ان لابو ف اف ف أف أف اق أت اغل تسهيفو فام لقتال وىلاعت هللا لاقفأ

 فك أدقو فك أعجاو هفاكو راما فاكا (فك أ) هعابتاوهورفتو .
 لاقي ك ذموهوددعملالا (فلأ) فاك الاهيلعدش ى أ هفكوأو راما
 لاقو ءاعرقلاةبالوماتىأعرقأ فلأ اذهوةدحاو لاقي الودحا وفلأ اذه
 فئالاو فال وفول عمجاو زال مهاردلا نمي فا ًاهذهتلق وتكسلانبا
 .عيبتكف الآ فيلالا عمجو فللالا ىلا فلالا تتح لاقي فيل الا رسكلاب



 ساب ءافلا باي# ءاثلا ىلا فل الا لصف

 ٠ عضوملا ادذهفلا دقنالفو رافكو رفاك لثم فلا عج فالالاوعئابتو

 مدرولا تنل ١ اهب ناك قده اذن اوشا يكل انا [ةقلان ؛ رسكلاب

 ىف لعافو لعف ًاةروصراصفافالاو ةفلا وم . هفلاؤأ خذوم ات هل آو افالبادقلوأ

 :اكع ا هنن يول الأف ,و انلتئاوافل تف نئيشلا نيب فل [ وادا دىخاملا

رق فالي الىلامتهلوقو مهبولق ,ةفلؤماهنمو مالسالا ىلعدفل أ انو
 مهفالب ١ ش

 ءاتشلاةلحر شيرق فل ولو ةكماشير ق فاؤ ال ليفلا باحد أت كله أل وب

 هتبرضل وةناك اكهودذفاودخلا اهذنماوغرف اذاامهْس عمجم ىأ فيصلاو

 500027 أو فا أوت !هعمسفنالا | (فن ا)واولافدخنانكلاذكت

 اهبعر 507 اك دح ًالهعريب+ ىأنينمضب فن أةضوروهلو أكو :لك

 5 فكتتساى !نيتحتةباض 00 وب رط باب نم "ىلا نم فن 0

 نم ؤللا ثيدحلا فو بعت وهف بعت لثم فت اوهفةربلا نم هفن أ <تشارععنلا

 ىذلا عجولل كلذ هوجحانتشا رخص لع خيتتسان اوداقن ادبقنا فنالا ىلإفءاك

 (فو 5 أسواقنا [ذك لاق ةوءادتب الا فانتئالاو فاشتسالاوداقنم لولذ وهفدب

 نزو:.فوٌومويفةفاهتباد 1ى ًأديعاف مسيملامىلععرزلا فيأدقوةهاعلا ةف الا

 فنطللاو ريلا نم لجرلاه,تفحنأامةفدتلا (فخن) 6 ءاتلا لصف # فوعم

 (فلت) هتغطأ ةمعنا|هتف رثأ | (فر) ) فحب عمجاو ءالسا معتفب ةفحتلااذكو

 وس و ع رطوبإو ابا



 ءافلاأب * مل | لصف ضخ

 مهفباب نمهفقثو اهني وستاهفيقتتو حامرلاهب ىوستامفاقثلاو دضعك افقنو
 فن رح لصب لثم !ادج ضماح ىادي دشتلاو رسكلابفيقت لخو هفداص

 ةندملاو ةكم نيب عض وم ةفحج وهب بهذ هه فحجأ (فحج) شي مجلا لصف

 ةقحج تيمفايلهأب ليسلا مح جأف ةعييماهمسأ ناكوم أعلا لهاتاقيسىهو

 هفيخج عمس قحح ن ,لاح وهو ءانهن | ةنعهللا ىضررمع نب| ثي دح ىف (فخج)

 فنراتغل لاذلاو لادلا ةسمفسلا قاد ديرد نبا لاق.( فدج ) هططغىأ

 بارسشلا نم ىطغي الاماضي فدل !وءافءاثلا لا دي ريقلاى داو ناتددلصو

 ناك أم نول هن وممسأ ىذلاد وقفل الآس نبد> هنع هللا ى ضر رمع ثيد- - قوحو

 ليقو فدخل الاف ممب ارش ناك اموهيلعهللا مدارك ذيمامول وهلا لاف مهماعط

 فيدجتلاو ءاملا هيلعبرشي نأ | هلك ىذا أجاتحيال نع ابزوكيتابنوه

 هللامعتب اوف دجال يدخلاىفو هللاءاطعأاملالقتسا وهل يقو معنا رفكسلا
 نيطلا فرج (فرج) لادلاولاذلاب ةنيقسلاههف دحام فاذجلا (فذج)

 هتقرجنام اهنوكسوءارلامضب فرجلاو ةف را ىمسهنمو رصن هباروهحسك
 هتقرج دقو راهفرجافنش ىلع ىلامتهلوقهنمو ضرالانمهتلك ًاولوسلا

 ةفزاجم 'ىقلا ذخ أب رضلان زون فزجلا (فزج) هتف رجتوأقيرجحت لويسلا
 ةميدغىفلفنال امهنعةللا ىذرسابعنب !لاق (ففج) برعم ىسراذافازجو
 اضا ًافونج وأفانج رسكل اب فحم ريغوبوشلا هجو ابلكى 4 ةفج مق دشن ىح

 ًافيفجم هريغهففجو ىناكلااهدرو ديزوبااهاكح هيفةغلحتفلاب فيو

 نم فنج دقو ليملا فلا (فنج) فاح ىإف لج ىفنا رع املوق(فلج)



 ا ءاقلا بايد#ءاحا و م | لصف

 لام مثال فتناجنو اهو انف صوم نسيم اخو ذل يدنا ا هكر برطباب

 جرفلاو نطبلانافوجالاو هعمجفاوجالاوهنطب ناس الا فوج ( فوج )

 فقوحلاو أذياذفتىلاو ف وحلا طلاخت قلاو فوج | غلبت |ةنعطلا ةفئاخلاو

 فنوجندهفو فوجأىافوجب و فول و * كل وق ردصم نيتحتفب

 مث فيج عم او ًافيبجم فيجدهنمل وهحارأ اذاتيملاةثج ةفيحلا (فيج)

 نالفتاموفوتح عمج اوتوملامتحلا (فتح) ه«ءاخلالصفإلا فايجا

 سرتلل لاقي( فجح) لعف هنم نبالو ب رضال و لتق ريغ نم تاما ذا هقن افتح

 فنجح عمجاو ةقردو ةفجح ب قعالو بشخ هيف سيل دولج_ءرءناكاذا

 فيسلاهسأرف دح و ابممامراصعلاهف ذ>وهطاقسا*ىثلا ف ذح ( فدح)

 ذا مغنهراغدد وس مغ نيتحتفب ف ذم ا و ةعطق هنم عطتف هبرضاذا

 لك رح (فر> )ف 1>تانبابم 0007 نيتح.:ةب هف دح ةدحاولا

 نموىلامتهلوقو ىجهنلافور>دحاو فر اومد>وهريفشوهف رطءىذ

 ءارسلاى لع هدبعين اوهودح وهج وولع|ولاق فرح ىلعالل ادعي نم سانا

 دقو كراباادضوهومورحدو دح ا ٠ ءارلا حتفب فراح لجرو ءارمغلان ود

 ثيادحىفو هنعهقزرب لص هن أك هشاعمف هيلعد دش اذان الق سدك ف روح

 بونذلا نم ةيقبلاهيلع تبت نيبجلاقرعنم ومات وم هنعهللاىضردوعسمنبا
 لفةلانزدف راو هب ون ذ هننع صحم لهم اعددش ىأ تواادنعابم فراحف

 ناسللا عذاب ىذلل ديدشتلاو رسكلا, في رح *ئثلسق هنمو داشرلا بح

 مسالا ضيا فرملاو فيرحلقتالو رسكلاب فيرخ لصب كلذكو هتفارح



 ءاقلا بأ 2 ءاللأ لصف 1001

 رسكلابةف را اذكو لامهل ىمن ال ظل ا ص وقدم ىاف راح لج ركلوف ن<
 اضاةفرخاو هتليع نم ”ىلعدشأ ثدحأ ةف رك ه:عدللا ذر رمع ثددد>- قو

 . ءالكلا فيرحنو لماعم ىايرحنالفو مناصلا فرت لاو ةعانصلا
 فرحنو ه:عءقرخلا لاق»و اف رعدعطق اقلا فيرحو هريبغل هءعضاوم

 ءوسوافشح ا لثملافو رّثلاا درأ فشلا( فش>)لدعولام ىافرورحاو

 نماههجوةأرملاتفح ( ففح) سبايلاب رج |فصملا (فصح) يك
 لك م رسكلابةف#لاو هلثمتفت>او رسكلاباضي |ًافافحو دربابنمرعشلا

 درة اللا بابو ءافحا ىاهساروهيراش محو بايثلابجدوطا فاك 'يشلاب
 هناك دا ىفو فاقحاو فاقح عمجلاو لمرلا نم ج وعملا فق( فققح)

 رايدفاقحالاو همونىفنتتو ىجحناىذلاوهوةرجش لظ ىف فقاح ىظل 0
 فاحت فاح (فل>)قاقحالاهموقرذن ا ذاداءاخأ رك ذاو ىلاعت هللا لاقداع
 لوعفمم ىلع رداصملا نم ءاحام دحاأوهو ًافواحو ءاللارسكب افلح رسكلاب

 نيب ن وكي دهعلا فقحلانزوب فلخلاو ىععهلك هفلحتساو هفلحوهفلحأو
 شب رق نيب فلاحهن اثر د ا ىفو اودهاعتا وفلاح ومدهاعىاهفلا-دقوموقلا
 ىلوملاو فلاجلا فيدحلاو مالسالا ف فاح ال هبال مهدي ىحاىنعي راصنالاو
 ىمصالالاقو ةفرطوةيصةك ةفلحاب دحاوديزوب |لاقءاملا فتن ءافلحخاو
 لحرلا فنحنو مما فيرحلا (فنح) عض ومة فيلل اوذوماللارسكب ةفلح



 0 ءافلا بأن # ءالل ا لصف

 اتفاح(فوح) دبعتومانصالا ل زنعالاقيونتتخالاقبو ةيفينل ا لمع لمع ىأ

 عاببإب نم هيلع فاحدقو ظلاو رول ا|فنيخلا ( فيح ) هانناحىداولا

 ةفرحخل ((فرخ) عباصالاب هب ىىرلا ىصخلاب ف دخلا (فدخ) 6 ءاخ ا لصف 4

 لمح |فورخلاو هنع ىلاعت هللا ىضررمع ثيدحىف وهو قيرطلاةبرتملان زوي

 ىقرخ هيلا ةبسنلاو ىتحنىا راعلاهيف فرت#ةئسلا لوصفدحا في رحلاو

 ناكف ن+ اهنوهتساةرذعنم لجر مساةف ارخواهحتف وءارلان وكسب ىفرخو

 !سوهيلعهللا بص ىلا نعىوريو ةف ار خ ثي د>اولاقوهوب ذكف ىأ راع ثدحي

 نآالا ةفرعمهنالماللاو فل الاهاخ دنالو ةففخ هيف ءارلاو قح ةفا رخو لاق هنأ

 رصن هنأبو اهانتجاراغلاف رخو لدللا ثي دح نم ةعوضوملاتافار خل اهدي رت

 ترطهنانو ريكلا نم لقعلاداسف نتحتفب فرخلاو فنردو فور رغلاو

 ضرالاق بهذ ناكل فسخ( فسخ -( راف زملا (فىزد>) فرخوبف

 اعل هلوقهنموا يف هب باغ ىا|ب رضب اب نم ضرال اهب هللا فسخ و سلج هبانو

 تفس 'ىرق واهب تيخو ضرآلا فوغ ب قدخو ضرالاةراذنو هبات

 فوسخوانب قلطن |لاقياك انب فسخ ال هللا دنع ف رح ىف وهلعاف مسا ملام ىلعاني

 مالكلا دوجا اذه رمقلا ةسخو سمشلاّتفسك بلعثلاق هفوسكر مقلا

 اهزرخلعنلا مصخ (فصخ) فاطخلالاّقبوشافخلا ف اشحلا(فشخ)

 شعبي هضعب نات زاب ىأةنجلا قر 3 نم 0 وىلامتدل 2 7

 فرعل و نا ب او ميكب



 ءاقلا باب * ءاكنا لصف : 11

 نوكن:ءانجح ةدي د>اضي أف اطخل او رراط ق اطخل ا ونعم هفطخن وهفطتخاو

 - ىفىذلا فاطخلاو فاطخ ءانجح ديد ح لكوروجلا اهيف ةركسللاىناحىف

 راصب الارونل فاطاخ.ق ربو هق تسي عمسلا فطخي ناطيشلا وه حتفلا, ثي دحلا

 سلت قلافافنخلادحاواضي ًاوهوريعبلا فافخ د حاوف ملا (ففنخ)

 ىشلا فخ و هناهأ هي فختسا و هلقئتسا دض هفختساو ليقنتلا دش فيفختلاو

 نب نا ثي دخلا ىفو هلا تفخ لجرلا فخ ا وافيفخ راص ةفخ رسكلاب فخ

 فاحللاو مادقدض فاخ (فلخ) فخا الا اهزوجالادؤك ةبقعانيديأ

 مهنمرثك سان نيقحال سانلءوسملخ ءال ؛هلاق نرقلادعب ن رقلااضإأ

 فل !نعتكس ىأ الخ قطن وافل أ تكلا لوقلا نم كدر لااضيأ فلخلاو
 ماللا :ركاس اضيأ فلخلاو ءاقتسالا اضيأ فلخلاو اطخي ملكت مثةلك
 هب نم قدص فلخو هب دهون فخ علاق دس "يا ءابحوتفمو
 نكسي نم مهنمو كرحب نممهنم ءاوسامه شفخال لاق همام ماقاذا كب رحتلاب

 رخ الا نكسيو كيرحبتلا,قدص فلخ لوقي نم بنو فاشأ ذا اعيمجامهرق

 ١ فلخلاو *ىث رم هتفلختساام كيرحتلاب اضيأ فاخلاو امهْنب قرفلا

 ةفلحخلاو ىضاملافبذكلاك لبقتسملافوهو فالخالا نممسالا مضلاب

 راهنلاو ليللا لعج يذلا وهوىلامتهلوق هنمو راهنلاو لمللافالتخا

 جر رع رجشلاةفلخ و مشبس ىذلا تادنلا دعب تبن تبءاضب !ةفلحلاو ةفلخ

 نزويفلخلا وفيصلاقتينامةفلحلا| ديغول ! لاقو رحكلارئعلادعب

 ركن نزوبةفلخ ةدحاولا قونلا نم لماوحلا هو ضاخلا افتكلا



 مال ءافلا سان #ءاخخ ا لصق

 ءاملارسكب ىنيلحلاوءاسنلاعم ىأ فلاحا عم اوتوك ن اوفو لاعتةلاوق وب

 هنع ىلاعت هللا ىذ رباط ا نب رمعلاق ا اروصقممالل اديدشتوماللاو

 دشن أو ثن وي دقو هظعالاناطلسلا ةفيلخلاو تذل نمازي ةدطاول

 لاكلا كاذةفياختنأو # ىرخأه«دلوةفلخكوبأ ءارفلا
 لجأ نمءافلخاضي|اولاقو ماركو ةمي رك لثم لحال | ىلعدي |ؤاح فئئالخ ا عمتجاو

 ءاقرظو فني رظكءاطا طاقسا ىلع وعمش ءامطاهيفورك ذم ىلعالا مقيالهنأ

 هةلخلاة.ه:ةلخ ناك اذاانالفنالف اخو ءالعف ىلع عمج ال ءاطاب ةايعف نال

 هدعب ءاحاضي اهفلخو ىوقىف نفاخ |ىلاعتهلوقهنمو ىتكب ا, نمهموقىف

 ناو هع روزا مط ريفل ذآ ءاقطلاوويللا دك رههخ رف ريغت مئاصلا ف فاخو
 ضاعتس 'ئثوأ دلووأ لامه سهذ نم لاقيو فاخىفةغلهوف ماخأو لخد

 ةدلاووأدلا وهل كلاه دق ناكناف بهذام لم كيلعدر يأ كيلعهللافملخأ

 نم ةفيلخ هللا ناكىأ فل ريغب كيلعهللا ف اخ لبق ضاءتس الامامه و حنو

 ليديا قورعت الو قو وقرن ا ودون ةقم اسنانه كال ع ول
 تابنلا فلخ اور خآ هناكم لعل ءىشهل يهذدقناك اذاهسفنل نالف فاخأو
 ةفلاخل اف الخل اوهدعب ىأهفلخ سلجو هتفيلخ هاعج هفلختساو ةفلخلا جرخآ

 هياعهللال وس رةفلاخم ىأ هللا ل وسر فالخ مم دعقعنوفلخلا حرف ىلاعتهلوقو

 نزوب ةنلخخ اهعضوموفورعم قالا رج شوهللالوسر فاخ ليقومالسلا

 «ايبابايسسرل بع :) رخأتىأهنعهلختقهءاروهفلخوةيرتملا

 ( راتخخت - 5؟)



 ءافنلا باي « لاذلا ىلا ءاكا لصف ما
 (فوخ) فن انعتق رح ثيدحلا ىفو ناتكن م دخت, ظ ياغضيب أف ينعلا

 ىلع فيخو لصالا ىلع فوخ م وق و فمئاخ وهف ةفاخمو هفيخو اف وخ فاح فاخ
 لاق فن وختلا ةفاخالاو فوخلا ةئ كن اوءاخلا جتتب فخ هن رألأو اظغالا

 عطاقهبف فيخيلع از و فيجي الهم ال ف وخم قب رطوما هآر نه فخ ىأ فخم عجو

 وأىلاعت هلوق هنموهصقنت ىأ هف وو تفخ ىأ ءيشلا |هيأعت تفوختو قيررت طلا

 نءععفتراو لبجلا ظلغ نع ردح ام فيحلا (فيخ) فو ىلع مذخأ
 ىنمم.خاوتأاذاموقلا فاخادقو ىنك فحل ادجسم يمس ةئموءالل السم

 ىرخالاو ءاقرز هنعىدحا تناك اذافم حلا نيب فرخ سرفو هولزنف

 ةوخاو نوفلت ىافايخ | سانلا لدق هنمو“ىش لكن م وهكلذكو ءادو 0

 مضلابف هدأ |(فقد)4#لادلا لصف 6# ىشءاب آلا وةدحاو مهم ماثناك اذاق اخى

 ْثدد>قوهو هيلع زهجاافافدو هفادمهفادو 44 ةغل معتفلاو هب بر ف ىذا

 قيرغلا ىبت رحبلا ىفقب ادءافلار شكو لادلا مب نيفلل دل (فال د) ديل ولا نب دلاخ

 موقوفتدةأسماو اضيافندلجرومزالمللا ضرملانيتحتفب فندلا (فند)

 رسكي فندلجر تلك ن اف عمجاو ةدصلاو ثا ماو ركذملاهيف ىوتسإ فىثد

 تبرطباب نم ضر رمل فتددقو تعمج و تدشو تنناف ةفن دة سماتلق وه نونلا

 بفندمو فت دم وبفمزل»و ىدعت ضر اهفندأ ف هاثم متداول من ىا

 ٍ كلذكوفوؤدموفودموبفهرغواءامدإب هقوديمريغوءاودلا فاد (فود)

 ١ عمدلا ف رذ(فرذ) ةلاذلا لصفإ# قوحسم لبقولوابم ى!فودم كسم
 اهعمد لاس ىا ةنع تفرذ لاشو ءارلا حتفباضإ انافرذو برضهبايولاس



 سوس هب ءاقلا باب «ءارلا لصف
 فأر وةفاروةفارمضل هب فؤردق وةمحرلادشاةفأرلا(فأر)ة4ءارلا لصفإلع .

 مالكنم هلكب رطباب نم هب فئرو ةزمطا حتفبافأر عطقي عطق لدم فأ ريب

 ةلزازلاةفجرلا ( فجر ) لعفىلعاضب ف ؤرولوعف لع فؤروبف برعلا
 ديدشلا بارطضالا نيتحتفب نافجرلاورصن باننم ضرالا تفجردقو

 هف اوضاخىأ ؛ 'ىملاىفاوفجرادقو رابخالا فيجارا دحاوفاحرالاو

 هكرأهفدرأو ى ارلا فاخ ىر :ىذلاوهو فدترلا فدرلا (فدر)

 زجعلاو لفكلا اضيأ فدرلاو هفدر وهف ا عبت ء.ثلكو هفلخ

 مط فدرف رمأ مهدز لاش هعبت ىأ رسكلايهفدرو فديرملا درلاو

 هعشأو ةعبتهريظن هلثم هفدرأو ةقدارلاابعمتت ىلاعت هللا لاق هنممظعأر خآ

 فدارتلاو هفدرينأ هلاسهفدرتساو اقدر لم ال ىأ فدارتال ةيادةدهو

 اضي هن 0 (فشر) مياتتلا

 شطعلل نكس ناك السلق الملق ءاملا تفشرتاذا ىأ عقن | ف شرلا للاى و

 موقلا صا ريورصن هبابو ىرخالاىلاامحادحا م هيم دق فصر (فصر)

 ىأ فيصر باوجو فيصر لمعو ضع قزل ىلا مهضع ماق فصلا ىف

 فعردكو فئالا جر خم دلا فاعرلا(فعر) عضوم ةفاصرونيص راك

 ةفيعضهيف ةغل نيعلا مضإ فعرو عطقيك ا ضيأ فعريورصنب رصنك ف ع فاع رب

 رجح ىهلبقو امل ىتالا لع سلجيل هلغسأ ىف كرتتةرخص بلا ةفوعارو
 ةالصلاهيلعهنا ثيدحلاىفو ىتتسلاهيلعءوقي ريبلاس أر لعز ركحب

 ربلا ةفوعارت <نفدو ةعلط فج ىف هرحس لعجر حس نيح مالسلاو



 ءافلاب اي *نيسلا ىلا ءارلا لصف © ٠

 (فقر) نافذرونيتمضب فغروةفغرأ هعمج بلا نم فيغرلا (فغر)

 ساحلا اهنم ذختيرضخبايث فرفرلاو فوفر عمجاوقاطلا هبشفرلا
 عقينأ ديري ىلا وح ةيحانج كرحاذا رئاطلا ف رفروةفرفر ةدحاولا
 لزتاذا ناكئي دخلا ىفوءايعالا نم امهتخرأامتذابةقانلا تفنرأ (فتر) هيلع

 ىجولا لقثنم اهنذابفنرتو اهاننع فردت ءاوصقلاىلعوهو ىجولا هيلع

 عرزاهبف ضرأ ف يرلا (فير) فهرم وهفهققر هفيسمهرأ (فهر)
 عطقهبابو ىثم هيلا فحز (فحز):(ىازلا لصفإلل فايرأ عجلاو بصخو
 روزم ه”ومت لكهبهبسشيمبهذلا فرخزلا (فرخز) ىثمهيلا فحزتو
 (فقز) ةبادءافلاةففخاهحتفوىازلامضب ةفارزلا(فرز)نيزملافرخزملاو

 ىعاهفدزاو اهفزأورسكلاءاض,ًاافافزودربا,نمابجوزىلا سورعلافز
 اولبق اف ىلاعت هلوقهنمو اوعرسأافيفز رسكل ابن وف زيممشم ىف موقلافزو
 ىلاعت هلوق هنمو ةلزملاوةيرقلا ؤلزلاوةفلزلا وهب رقهفلزأ (فلز) نوفزيهيلا

 قلاب لاقهن اكردصل مسا ىهو ىنلزان دنع كبر قت قلاب ؟مالوا الو ؟لاومأامو
 تافازو فلز عمْجاو ليللالوأ نم ةفئاطلا اضيأ ةفازلاوافالزااندنع كب رقت

 اهفيزومهاردلا هيلعت فاز دقو فئازو فيز مثرد( فيز )ع عضوم ةفلدزمو

 برطهبابولقعلاةقرلفةلانزوب فخسلا (فخس) 6 نيسلا لصف هريغ
 ىو ةوارضلا اضيآ ف رسلاودصقلا دض نيتحتفب فرسلا(فرس) فخس وهف

 ةقفنلا ففارسالاو فارسالا نموه لق و راف رسك اف رس محللز اثيدحلا

 اولاقاكهيفةغل نيفارساو لياىلافاضم هناك ىمجعأ ممليفارساوريذبتلا



 55 ءافلا اب نيسلا لصف

 م لحس ةفعسللا ( فعس (نيئارس اونيعمساونيدبج

 ل قيوسلااذكو .توةلمريغهدخأ ل ا

 ىأمضلا قيوسلان مةفسو نيسلاحتفب فوفسوبهف نوجعم رغدخ ٌؤءاود

 هيجو فسااع 2 ,دخا ىفوهيلعرذاذاروؤنلاهبجو فساوةنم ةضبقو ةبح

 ناب دخلا ىقو هن ' دحورظالاةدشفافسالاو هريغ 0 0 ىأ

 :ىدرلا فاست اورهفخا ويفك اوم أ ل انرفقلا لاصرلا هقول و5 معلا

 1 نوما لاك لافدا نا هيلا و نوط رضالاو قرت نم

 نيتمضب فقسو ف وقس عج او تيبلل فقسلا (فقس) ضغبيو يوري واهفاسفس
 عج وهاعا فقسءارفلالاقوةضف نمافقس”ىرقو نهرو نه ركش ذخالا نع

 ءامسلا فققسلاو رصن بابنم تدبلا فةسدقو يثكو سثك لثم فيقس
 تيبكسلا نب لاق فقسلانبب فقسا لج ر لاقي ءانحنا فل وط نىتحتفب فقسلاو
 ئادلاق مهماسؤر نم سيئر وهو عشاخترهن ال ىراصنلا فئقسا قتشا هنمو

 عناص ل كلاق نمل وقوهيف ةغل فوكس الاوةفك اسالا دحاو فاكسالا( فكس
 * فاكسااهارب سيماتبعشو * امشلا لوقو فو رعم ريغف فاكس|برءلا دنع
 هتبتعبابلاةفكسأو * اقتسفلوقبلا نم قذتم و رخالاقاكمهوتلا ىلعوهاعا

 ضرالاهب ىوست ىثىهو ةفلسملاباها وس رصن باب نم ضرالا فس( فلس)

 فلسو ةا“وسملاوا ةيوتسماىه ىبمصالالاق ةفولسم ةزل ا ضراثءدخاىفو

 لجرلا هلسونومدقتملافالسلاموقلاو ىغم ىا نيتحتفيافلس ملا, فلس
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 عوببلان م عوناضي |نيتحتفب فاسلاو فالسو فالاسا عما ونومدقتملاهؤابا

 اذك ىف فالس أ دقومولعم لج | ىلافنسولا ةعلسلاطبضتو نعل اهنف لخعب

 هب ' | ص اتخ أ جوز لجرلا هاسو هفلس اقفلتو مهأرد هنم مل دساو

 طرقلا قلعم ندل نم قنعلامدقم ةيحانةفلاسلاو ددكو ددك لثمهناساذكو

 رم ا ىمستو رصعي نأ لبق بنءلاررصع نم لاسام فالسلاوةوقرتلا تلقوا

 ةدحاوماللاحتفب ةاقحلسلا (فحلس) هلوثأهئرصع* شلك ةفالسوافالس

 فوسلا ماهل ودعبلاةفاسملا (فوس) هسيقةغل ةيفحاسلاو فحالسلا
 ماوه دصق ىلعأ لعب ه.ثفبارتلا ذخ اةالف ف لصحاذ|للدلان اك مثلاوهو

 لك فاسلاو ةفاسمديعبلا اومس تح ةملكلاهذط مطلامتسا رثك مث روج ىلع

 لوقت كناى ريالا دعب نكي ملامف سيفنت ةلك ف وسي وببسلاق طئاخلا نم قرع

 ابمال لعفلان يب واهس لصفب الو لعف آف وس ةرم دعب ةسم4لت لق اذا هتف“ وس

 ”ىلامالا شعب ىأف وسلا تاق تنرالق مهوقو لعفيس ىقنيكاةلزنع

 ىأفئاملجزوفويسو فاس ا هعج فلا (فيس) لطملا مي وستلاو

 فيلا اوبراضتاوفياستو ةدلاجلا ةفي اسم او فيس بحاص ىأايسو فيسوذ

 ىوكتف مدقلا لف سأىفجرخم ة هحرق ُهَق أعلا (ف آش 6 نيشلأ لصف 4

 ةحرقلا كلت بهذأ6 للادهذأ ىأهتفأ أشدّللا لص اتسا لم ا ىفلاقيسهذتق

 لجرو لاعىأ ف رشم لبجو ىلاعلان اكملاوولعلا فرمشللا (فرش) ىلا
 وهف فرطظباي نم ف رشدقو ماني ومي لثم فارشأو ءافرش : عاجأو فنرش

 هللاهف شو ءارفلا ةركذ افيرش رصيسىأ لسلق نعفراشو مويلا فيرش



 6 ءافلاباب * داصلاو نيشلا لصف

 نالف نم فرشأن الف ورصن هبابو فورشم وهف فرشلاب هبلغ ىأهف رشوافير شت
 انريقو ع اذك مف مقلوب ن عاو هقول قريقلاة يح او رضتلا ةفارشو

 فرشم عضوملا كلذو قوف نم هيلع عاطاهيلعفرشأو هالعناكملافرشأو
 نم وندن برعلا ضرأ نم ىرق ىهو فراشم ىلاةيوسنم فويس ةيف رشملاو
 ناك اذادلاس فشل عم انالىفراشملاقبال وق رس لات هلا

 نم اوكا هريغ لج | فراشو هيلع فرشأ “ىلا فراشونزولا اده

 قرحأ ناتحتف ادق هيف نعل ظني هقدر لحل اها (فعش) فرشأ

 اذكب فعشدقو ابحاهنطب لاق ابحاهفعشدق نحلا أرقودض م ليقوهبلق
 'وهو بلقلاف الغ حتفلا»فاغشلا (فغش) فوعشم وهف هلعافمسملام ىلع

 هذ دةقو يقعت تاكو ةناعت غلب ىأ بحلا هفغش لاقي باج اكدن ودةداج

 فاغشلا تحد بح لخدلاقو اخايفغشدقامبع هللا ىضرسانعنا ارقودف
 افوفشو هتحنامى روح قر ىأافيفكرسكلا, فهي هبوث هلع هش (فئشر)

 ءانالا فام لك ب رش فافتشالاٌو قيق رىأاهرسكو نيشلاحتفب فش بوثواضيأ
 لالا طرقلا فنشلا (فنش :ش)ذ رهبابوهل زه مها هفشو عرزمأث ردح ىفوهو

 تطرف ردود لها يق وبحللا ةأرملا ف نشوسولفوس افك فونش عمج أو

 نمكناثيد حل اىفولب وطى أل حدرج نزوب فخنش لجر (فخدش)

 واحم ىأ فوشمرانيدولاق هباوهالج“ىثلافاش (فوش) . نيفخنشموق

 علطن ىلا ىلا ف وشنو تنيزافوشفاشت تفيشو تنبزت ةيراملا تفوشتو
 لاكلالا فاحص عمجاو ةعصقلاك ةفدصلا (فحد) 6 داصلال صف
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 مث ةسخا عيبشت ةفحصلا رشملا عبشتا# 5 ةعصقلام ةنفلا عامقلاو ظعأ

 ةوخأمهنالا .ضلادلصأو 7-0 ملامش لحصلاو فاحص فنا

 برضهبابو ضرع أ هنعدص (ىدص) فصلا هيف تعمج ىأآ فحمد نم

 ةفقدصة:دحاولا اهؤاشغةردلافدصو هنعهلامأ اذك نءهفقدصأوسلجو

 هلوق امبع'ئرقو ةتراالجلا عطقنم ىأاضي أ نيتمضإو نيتحتفب فدصلاو

 لدقب اللاش ةيوتلافرصلا (فرضص) هدج وأ الق فداص و نيف دصلا نسب ىلاعت

 3 ومالا فرصتيل هنامطوقهنموةليخ افرصلا سن وي لاق لدعالو ف رصدنم

 هيئاونو هناندح مهدلا فورصوازصن الوافر صن وعيطتسيامىلاعت هللا لاقو
 دقو ءاقتسالا دنعابم وص ةركملا فرصو جوزمم ريغت حن ىأ فرص بارشو

 ىفرصلاو ريعيلاباثو بابلا فن رص كلذكو افيرصر سكل اب ف رمت تف رص
 فير ايصلا رعشلا قءاج- دقو ةبسنلاءا هاو ةف رايصموقو ةفراصلان. فارسلا

 هني زكي دحلا ف ص دعو لاق كيدخلارصيلط .ر 5

 اضيأ ردصملاو ناكملا فرصنملاو ىفرصناف ىنع لجرلا تف رصوهيفةدايزلاب

 ىهفرصو برضةسة |بابو ىذالا كنعهللافرصو موملق نايبصلا فرص و

 فومصلا دحاو فصلا ( ففد) هراكملا هللاتف رصتساو فرصتةقد رم ا

 رادلا ةفصو فاصملا عمجاو بركلاىف فق وألا فصملاو لاتةلاىفمثوفاصو

 تفصو امد مهمأق 1 ىأ أوفطصاف دربابنم موةلا-مصو فئفصلاةدحاو



 16 ءافلاب اب «داضلاوداصلا لصف

 فاصفصلاو ضرالا نمىوتةسملا هصفصلاو فاوصوةفاصىهفابمتاوق ل بالا

 ىهفاهضغب ًاوابجوز دنع طحن م انآ ا رلاك فلم (فلص) فالخلا رجش

 قوف ءاعدالاو فرظلاردقةزواح فللصلان ليلخلا مع 0200 0
 برضلاو عونلا فنملا (فنص) فاصتدقو فلص لج روهف ار يكس كلذ

 (فوص) ض عب نماهضعن زيي وافانصأ هاعج "ىلا فينصتو هيف ةغل داصلا حتفو
 ةنسلا لوصف دحاؤ فيصلا (فيص) هنم صخأ ةفوصلاو ةاشالفوصلا

 لاقياك هاد كوت وهو فئاص فيصلا ب ظيقلا ل يقو لو”الا عيب رلادعب وهو

 مايأىأ ةغياصم هلماعو ةفئاصةلمل وراح ىأ فئاصموبوّقيص 'ىشولئاللمل |

 فصلا هب ماقأ .لراكلا ف اصو ةمواملاوةرهاشملاوةمواعم ا لم مصلا !

 قشت لو: فيصلا نم فيصتو فاطصمو فيصم عضوملاو هلم فاطصاو

 ةوقلادضاهمذوداضلاحتفب فءضلا ( فعذ) *داضلا لصف #9 ءاتشلا نم

 اضياةفعضو ءافعضو فاعض موقو هريغهفعضأو فيعذ وهف فعضدقو

 ىلع دازينأ فيعضتلاز نيوعاكد وافيعضو دع ةفعضتس | واففخم نيتحتفب

 ننم ناك فقالا و ناطحالا فرتك ,رتك ١و ولقد" فلا له
 هالثم هافعذ وهإثم "ىشلا فءعضو ىنعع هفعاضو هفعض و افمعضت "ىلا

 يا ارا نفوق اء يشاس لاق د الا ذا لالا رق وملاك ةفاغتعاو
 مطوقو ةرخ الاوانت :دلاىفباذعلا كلانةعشأ لوقت اتيموامح با دعلا فعض

 فعض ضأو ةيئاطلاوأ 8-00 ا 0



 ءافلا بأ نب ءاطلاوداضل الصف "5

 فئضلا لل |لاقو الا مالوام هانعم لبق فقد لعالا ملول زيخ نم

 لاقو ةدشلاو قيضلاوهىنارعالانباوديزوب 1لاقو ماعطلا ىلع ىديالات رك
 ةجاط اوه ءارفلال اكو اريثك, هلكأب نمو الق لاملان وكب نأوه ىبمدالا

 هفلضو لجرلافاضاو ةفمخو فض ةارملاوناقضلاو فوضلاوفايضالا

 تغةيضتو هفيذت اذكو افمضهيلعلزت اذاةفايض هفاضو افيضهبهلز'أ افييضت

 موقلا» قزلملافاضملاو هلامآ؛ىشلاىلا ئىشلا فاضأو بورغلا ىلاّتلامسمشلا

 فو رعم ا ذل ةفاضاوةدئاز زونلاو فيضلا عم'ىجتىذلان ١ ةيضلأو

 (فرط) 4 ءاطلا لصفإلم ةفاضالا ىلا جيتح |امارف رعولذ | هسفنفرعبالفنال

 . ىلاعتهلالاق اعجوادحاو نوكيف ردصم لصالا ىفهنال عمجم ال و نيعلا فرطلا

 نم ميركلا رسكلا,فرطلاىهمصالا لاق ءاوهمهمدئفأو مهف رطمهيلا دق ريال
 ءيقلا نمةشاطلاوةمحانا|فرطلاوةصاخروك ذدلإت عن وهديزوي أ لاقولسخلا

 ةفرط ةدحاولارجش ءافرطلاوهمأو هببابسن هبداري نيفرطلامرك نالفو

 مضلا هاصاو مالعأ اط هعل يم زخ نم ةيدرأىهو فراطملا دحاو اهرسكو

 لاملا نم فيرطلاو فراطلاو هثدحتساهف رطتساو اش رطددعهف رطتساو
 رطن ءاح لج رلاف رط اوةفرطلا.سالاوديلتلاودلاتل ادضوهوثدحتمملا



 مو ءاقلا بان  ءاظلاوءاطلا لصق

 ةفرطهنمةرلاورخ الا ىلع هسنج دح .|قبط | اذابرضبإبنمءرصب فرطو

 برض اضرا هءاوثعم دق ء رشي اهماص أ هنيعفرطو نيعةف رط نم عرس لاق

 ىفشدحمدلانمءا رم ةطقناذيأةف رطلاو ا ا

 المام كوكملا فطو ليلقلا ميفطلا (ففط) اهريغو ةيرضنمنيعلا |
 2 نآس رشْنأ وه وهّولع م عاصلا فطمدأ ونب ملك ث دخلاىف ود را !

 سرفلاهيفةطوهراصا ىلا المال وهو لايك اص: فيفطتلاو لعشر الف
 *«يلارع اطمن قوق انيطشا يررع د اديدس قوت

 اًضيآفوطلاو ىنعم هلكف اطتساو ف”وطت و نتحتفباضي أ اناف وطو لاق باب نم

 ءاملاىفاهياع بكري حطسلا ةئيبك ل عجمتف ضعب ىلا اهضعب دشي من اهبف خف برق |[
 فئيقث دالب فئاطو سسعلا فئاطلاو شخ نم_لاناك ا ميرواهيلع لمحو 1
 نننم وما نم ةفئاطامبب اذعديشل وىللاعتهلوقو هّنم ةعطقءىذلان م ةفئاطلاو |

 ءاملاو لاغلارطملا نافوطلاو هقوفافدحاولا امهنعهللا ىذر سابعنب| لاق
 لاقو نوملاظ مثو نافوطلا م ذخأف ىلاعت هللا لاق ”ىشلك ىشغي بلاغلا

 فوطتلا هك لجرلافوطو ةنافوط سايقلا فاهدحاوشفخالا ١

 لايكافاطل وشم ونلا ىف هئيح لاما فيط (فيط) هبراقوهب ملأ «فاطأو

 ناطيشلان ممل مطوقكناطيشلا نم فيطمطوقو ًاذيًاافاطمو مه 1

 دحاو نعام وناطيشلا نم فئاط و ناطيشلا نم فيط مهسماذاو“ ىرقو.|

 دنع اكملاونامزلا فورظهنمو ءاعولافرظلا (فرظ) 6 ءاظلا لصف 5 :

 فيرظ وهفةفارظ مغلابلجرلا ف رظدق وةسايكلااضي ف رظلاونيبوحنلا'



 ءافلاباب «نيعلا ىلا ءاظلا لصف كلا

 . دئاوزلا ق دح دعب ءاف رظاوعمج مهم اك فورظاو !اتدقو فارطوءافرطظموقو

 فرظلا فاكت ف رظتو رك ذى عرسك: ريك اذمةلزنعهنا ليلحلا عزو

 ( ف: )* نيعلا لصف سر فال ريعتساو ئظلا وةاشلاوةرقبال هل ظلا(فلظ)

 3 عمجاوةغل مضلا,فجعو ءافجعىنالاو فجعأ وهف برط هبابو لا زا فجعلا

 هون موكل و لامف ىلع عمجتالءالعفو لمف نال سايق يخلع رسكل,فاجع
 لوعفو ةقب دص ىلع ءاني ودع اولاقك هدضىلع'ئشلا تدق برعلاو نامس ىلع

 لعف رجعت نالف(فرجع) هل زه هفجع أ وءاط | اخ دنال لعاف نعع ناك اذأ

 | ةوفد> ةف رحعلا ىرهزالالات(تلق ة) ايش باهيالوه ركب اع هيك رينا اذانالقف

 | فرجعت هيف لجر ور بكت ىاانياءنالف فرجعتو لمعلا ف قرخومالكلا ف
 ؤ تناك ةبيطحيرلا فرعلاو ر مسكلاباناق رعوةف رعم رسكلابهف رعيهف رع(فرع)

 افورعمىأ اف رعمالوأ لاقي ركتلادشفرعلاو رك ادض فورعملاو ةدتنموأ

 ىلام:هلوقو سرفلا فرع اضب آف رعلاو فارتعالا نم مسالا اضافرعلاو

 سرفلا ف رعك نوعب ادلب ىاسر فلا ف رع نم راعتسم وهل يق افرعتالاسرملاو

 ا هيلع تدني ىذلا عضوملاءارلاحسّافب ةف رعملاو فور علا ىافرعلاب تلس راآلقو

 ويلاقي و رانلا ماجاني د روسو اق نأ ارقلافىذلا ف ةارعألا مفرعلا

 وعهسش ةفرعانل و وةو ةحصا هلدحاوال ءارفلا لاق يقل

 0 ىشلاكراصف لوزن ال نك امالان الاعمح ناكن أو هق رعموهو ضخم ىبرعب سنلو

 ١ ركن هنال تعنلا صن ةهئسح تأف رعءال ؤهلوقت نيديزلا فللاخو ىلذدحأ ولا



 1١ ءاقلاباب * نيعلا لصف
 نالت ف رصامت | شفخ الا لاق تاف رعنم ضف أ اذاف ىلاعت هللا لاق ةفورصم ىهو

 اذكوهبىمساذاهلا-ىلعن وماسم كرتباكهلاىلع كرتهبىمسامافنوتلاةلزنع |
 فراعلاو فيرعلاو فورعم اةفراعلاو تانتبرعوتاناعوتاعرذأ1 ىفلوقلا

 هبايوءاق وع ع أو سيئر انودوهوبيقنلااضيأ فنرعلاو ملاعلاو مل علاك ىنعم ْ
 فئرعتلاو بيتك لئثمفرعتلق ةدم كلذرشاباذاوافي رعراصاذاف رظ
 نفوق رعلا نم يطال اه ضورلا وتلاضل اداعق اك ينير اريام ١

 فرعمشومفرتعا اوعضو امبرو هبرارقالابنذل,فارتسعالاو فقوملا |
 مهضعب فرع موقلا ف راعتوهف رعّوح هبلط ىأ نالف دنءامفرعتو سكعلابو .
 لخدهاو هنعتف رصن اوهبف تدهز'"ئثلا نعدسفن تف زع (فزع) أضع ظ ]

 برض باينم فزعدقو ىنغااو اهب بعاللا فزاعلاو ىهالملافزاعملاو |
 :ىتلااذكو برض هبابو قيرطلا ريغ ىلع دحخالا فسلا (فسع) | 0غ

 ب 1 9 000 ري يلا ا قاألاو ِْ

 برضدهنأبو تدتشاعيرلا تفصعو علا 5000

 لعافوهو 00 يع



 ءاملاب اب # نيغلا ىلا نيعل الصف 5" +

 ةداسولا فطعو فطعن اد وعلا فطعو لام فطع( فطع) ةفصعم و فصعم

 |ذكوءادرلا ملارسكب فطعملاوب رض لكلا بابو قفشأ هيلع فطعواهانش
 قطعت ساو ضعي لع مهضعب فطعا وفطاعتو قفشأ هيلع فطعتوفاطعلا
 لك انطعاذكو هكروىلاهسأرندل نم :امناح لج رلاافطعو فطعف هيلع

 هج رعنم ءاطلاحتفب ىداول !فطعتموهنعض رعأ ى | هنع هفطع ىئ وهابناح ؛ىث

 وبف فك ىأ |ةفافعوافعو ةفعرسكلاب ف عبمأ أ را نعنع (فنع)» انخنمو

 فعىأ ةاتسملا رع ةعتساو هللاهفعأوةفسضعو ةفعةأرملاو ةيفعو فع

 هفقووهسح هفكع(ل اةكع) ميوعتلا فيقعتلا (فقع) ةفعلا فلكت ففعتو

 دجسملا ف قاكتعالاهنمو اف وكعم ىدط اوىلاعتهلوقهنمو رصن وبرضوبابو
 لاق سلجو لخدهبابو ابظاوم هياعلبقأ ءىشلا لع فكعو سادشحالاوهو
 ابك فالعع ماو باودلا فعلا( فللع) مط مانص أ ىلعز وفكعي م لاعت هللا
 حتفلابهفوا_ملاو رسكلاب فاعم عذوملاو برضباب نم ةبادل !فلعولاجو

 قفرلادشمشابفنملا(فض)ىزق ةفاباس رتال و اهنا عتةاشلاو أ ةقانلاةلعلاو

 ] واو ريسمعتلا ةينعتلاو اضي اهي فنعو انعم ذلا هلع فنعهن لوقت

 | ههرك ةفايعهفاعيبارشلاوماعطلا ل جرلا قام(فيعإ تواءىشلا ناوفنعو

 | فدغأو ظيقلابارغفادغلا (فدغ) 4 نيغلا لصف ولع فئاعوبف هيرشي لف
 | نم اضكنرادشأ س ملال قنا ثيدخحلا ىفواهاخراديصلا ىلع ةك.شلادايصلا

 برضباب نمهديبءام لاف رغ( فرغ)هب قدغب نيحر وفصعلا نم هببصي بنذلا

 فرغب ملام هن الهنم لو عفملل مسأ مضلابوةدحاول اةرملاجتفلابةف رغلاوهنم فرتعات



 "هذ ءاقلاب اب # فامتأل ىلا نيغلا لصف

 هبفرغبام رسكلاب ةفرغملاو فاطنو ةفطنك فارغعمجاو ةفرغ ىمسإل

 فالغلا(فلغ) ف رغواهنوكسواهحتقوءارلا مشب تافرغمجلاوةيلعلا ةفرغلاو
 هفلغأو برضهبابو فالغلاى فهاعج ؛ىشلا فلغو ةروراقلاو فيسلافالغ

| 
0 

| 
 اهب فلغوةللاغلا لجرلا هاغتوفالخغلاىف هاعجاضب ا هنلغأو افالغهل لعج ا

 اواقو اع شالا بآل ويفاةذاغ ىقغأ اع 6 تنلغأ كل قو برعم نيدعمل
 ءافلغسوقؤ فلغأ فيسو فلق ىأ فلغلانبب فاغأ لجرو فلغان واق

 هيف فوفمدرب (فوف) ة6ءافلا لصف + فلغأ وهف فالغىفءىثلك اذكو

 عمجاو ءاسلملاءارحصلاءافيفلا (فيف) قيقراضيافوفمدربوضيب طوطخ
 ءاااضأ أوهو غامدلا قوف ىذا مظعلا فلا( فحق فحق )* ف ءاَتلا لصف 9ىفايفلا

 تاقدقلاو فدقلاةدحاوةفدقلا (فذق) حلق فاصن هن : لا لع سيخ زم

 امهنعهللاىضررمعنءان |ث يدخل !ىفو فرشلا ىهوتاف رغو ف رغو ةف رغلثم

 ىهو فذدق وهام اىعمصالالاةنوث دحبا ذكه فا دق هيف دج ام ىف دي الناك

 اهامرةنصحلاف دقو ءاقلجرلا ف دقوا ىرلا ةراجحلافذدقلاو فرمغلا

 نم ةنجط اى ادىذلافرةملاوةيودالا نم ةفرقلا (ىفرق) برض لكلاب ابو

 بالا لبق نم فارقالاف ىبرعب سيلهوب أو ةبب رعدمآ ىذلاوهو هريغو سرفلا

 برطهبابو ضرملاةانادمفرقلاوباستك الا فارتقالا ومالا لبق نم ةنجطاو
 فئتلا ف رقلا نمنافاولوحنلاقف مهضرأ ءابوهيلا اوكشاموقنا ثيدخلاىفو

 اهنعهللاىضر ةشئاعدم دح هنمواهعماج هن أ ىم|فراةوابطل اخ ةئيطخلافراقو

 را فقرقلا (فقرق) .موصيمث مال تح ا ريغ فا رق نمابنج حسصي ناك



 ْ ءافلاباب *# فاكلاو فاقلا لصف 1ك

 ' لاقيو برطهبابو ريغتفرقفلا وأ سمشلاهتحول اذا هدق لجر (فشق)

 ٠ (فصق) عقرملابو توقلاب غلبتي ىدلا فشقتملاو فشق شيعلا نم مهباصأ

 توصلا ديدش فطداقدعروةديدش هداق خر وبرضهبابو رسكلا فصقلا

 موقلا ةفصقو دلوم هنا لاقيو بعللاو وهللا فصقلاو رسكتلا فصقتلاو

 باب ىلع كلذو نيفصاقلا طارف نويبنلاوانأ ثيدحلا فو مماحدزا ووممفادن
 |. 0 فْضق) ةنجلا

 ؛ دوقنعلا رمكلا,فطقلاو بر ضبا, نم بنعلا فطق (فطق) فاضق ماو
 | ا(متقوفاقلا رس 5 فاطقلاو ةيناداهف وطقىلاعتهلوقىف نأ رقلاءاءدعمجو

 فئاطق عمجلاو لمح راند ةفيطقلاو هفاطقاندو ركلا طق أو فطقلاّت قو

 ا فئاطقلا هنمو فريح و ف يطق عجامهم أ” فو ةفيح لثءاضإأ فطقو

 ةفقلاو عزفلا نم ماقافوفق رسكلا,فةبهرعش فق (فنفق) لكؤتقتلا
 ىتح ربك مطوق هنموةيلابلاةسايلاد ةرجشلااضيأ ىهوضرالان آم نم عفت ام
 لعجت اهتئسبكه وحنو ص وخ سم دخن | ااب رو ةسباملا ةعرقلااضي أهو ةفق هنأ اكراص

 (فلق) دربللا نمدعترأ همة ةهق لجرلا فقفقوفاذق عمجلاواهنطقةأر |راادق

 ناحل ااهفلقوةلرغلامضل ؛ةفاقلاو نحيل ىدلاوهو فلقلانبب فلق الجر

 راصف هتفاق تحسف ءارمقلا ىفدل واذا مالغلان ابرعلا معزنو برض باب واهعطق
 رأث الا فرعبىذلا فئاقلاو ضرالاب طيح لبج فاق (فوق) نوتخلاك

 لصف هرثأ افق لثم هعبتا اذالاق باب نم هرثأف اق لاقي ةفاقلاعمجلا و

 فاتك الاعماو دكوددككل ثمفتكلاو فتكلا (فتك ) :(فاكلا



 م0 ءافلا باب *فاكلا لصف

 (فنك ) برضةهبانو ليج وهو فاتكذداب فئاخ ىلاهيدي كدت يعلو

 فانركلا (فرك ) اضيأ فتاكتو فيثكو هف ف رظهبابو ظلغلاةفاثكلا

 عم عطقامو فعسلا عطق دعب ةلخنلا عذج ىف قبت قلاب ركلا لوصأ رسكلاب
 (فسرك )فيناركلاقانركلا عج و ةفانرك ةدحاولاب ركلا وهف فعسلا
 فدك عم او ؛ىشلانمةعطقلاةفدكلا ( فسك ) نطقلا فسركلا
 هايجات كا رن دم صنخللا لاو :ةحاو ةينكلاو يفك لفوويتنك و
 هللا هفدكو سلج باب نم سمشلات فدكو اعحهاعجافسك ًارقنمو ادحاو

 . رعاشلالات مزليوىدعتب
 ارمقلاو ليللامو2كيلع كبت * ةفساكب تسل ةعلاطسمشلا

 تلق * كسلعابءاكبو اهءوضةلةلاهعولط عمم وجنلاء وذ فسكت تسيل ىأ

 اهلعجا_هو تت هلوقب ةيوصنمرمقلاوموجنلا لعجو ىب فتيبلا اذهدروأ

 لاقت, نأه.فدوجالانأالا رمقلا مسك كلذكو رظن هشوةفساكب ةيوصنم
 ىفو ساعىأهجولا فساك لجرو سمشلاّ فدك !لوقت ةماعلاو فسخ

 باب نم ءىشلا شك (فشك ) لي عماس ةيغاىأك اهناو انيك ١ لكلا

 مفشاكت ول لاقي و اههادأد واد ءلاهفشاكو فثكتو فدخلناة يرض ْ

 ةديجلا وق كلا ) فنك ضعبل ميكضعب بيع فشكن اول يأ مدقادنام |

 ةفاكلاو فاكلا رسكب ف فك مم اواهحتفو فاكلا رسكب نازي اةفنك وفك ألا |

 ىهوهتيشاح طاخ بوثلا فك و مهلكى أ ةفاكمهتيقا لاقي ساسنلا نم عملا |



 ءاقلا اب * فاكلا لصف م5:

 هرصن فكو هرصب ف ك دقو ريرضلا ف وفكملاو لملادعب ةناثلاةطامخلا

 نم فافكلاوٌدر لكلاب ابومزابو ىدعتي وهو فكف ؛ىثلا نءهفكواذيأ
 قزر لعجا مهللا ثردحلاىفو ىغأىأسانلان ءفكااء هوت رقلاقزرلا

 لاقي سانلا لاب هفك دمنأ وهو عع ففكتو فكتساو افافكدمملا
 فئكلاو مسمسلاكةجولا واعي “ىث فاكلا (فلك ) سادلا ف قكتي نالق
 ةفلكلا سالاو هجول اواعتةردك ةرمح ىهو ةرم اوداوسلا نس نر ولاغيأ

 اميءرما افيلكت هفلكو برطءهبابوهبعل وأ ىأ اذكب فلكو فلك ألجرلاو
 قحوا ةيئان نمناسن الا هفلكتبام ةفلاكلاو همشجم "ىلا فلكتو هيلعقشي

 رصن هبابو هناصوهطاح هفدكح ( فنك ) هينعيالا لل ضي رعلا فاكتملاو
  هباوطاحأ افينكتهوفنكو هوفنتك اوهوفنكتو ناخلانيتحتف فنكلاو

 ثيدحلاءاح هريغصتبو ىعارلاةادأهيفن وكبءاعو فاكلارسكب فنكلاو

 ( فوك ) فينكس هذمال ليقهتمو رئاسلا فينكلاو اماع“ يمينك

 ثني رركذبف رحفاكلاو ةفوكلاّتىرمسابمو ءارم اةامرلاةف وكلا

 عقوم عقت دقو هيبشلللىهو رج ف رحفاكلاو ءاجطافورحرئاساذكو
 اسرف فصي رعاشلال اقر جف رحاب اع لخ ديف مس 75

 قترواروطنيعلاهيفباوصت * انطسوبنجي ءاملانباكب انحرو

 ١ كمرك أو كمالغ كلوقك ب وصنملاو رورج لا طاخلارمض نوكتدقو

 نماط عضومالباطخلان وكن دقوامهدي قرفلل ثن ؤملل رسكت ورك ذملل حتنت



 "هه ءافلاباي#ماللاىلافاكلالصق 2220200 ظ

 روقنملاتيبلاكفهكلا( فيك )ثنؤمال رسكتو اسس اسوأ ا

 ريغمهبممسا فيك (فيك ) اعلم أ كرك نلفت وبك عن اولبجلاىف ١

 ناكملرسكلان ودحتفلا ىلع نيو نينك اسلاءاقتلالمرخا كرحاما ونكمتم

 فكك ىلاعتهلوقك بجعتلا ىنعع عقب دقولا وح الا نع ماهمتةسالل وهو ءانلا ١ ١

 ا لمف أل عفتامفيكل وققدب ىزاجين ا حصامهيلا مضاذاوٌللْنورفكت

 ءايقلكو هب فمحتلرامفاحللاو هب ىطغت بوثلافحتلا (فحل ) مالا ١ ظ

 درلا لستم في>حاملل رسل لاقي ل لئاسلا فأو هب تفحتلا دقف ه., طغت ا

 ضو ةفحص ن زوي ةةخلابتدحاوقاقر ضيب ةراجح ر سكل ا, فاخلالا ( فخ )

 فرظب اب نم ؛ىثلا ف طل ( فطل ) هنعهللا ضرثب اننيديز ثيدح ىف
 ىلاعت هللا نم فطالا وهيف قفرلا لمعلا ف فطللاو فيطل وهف رغص ىأ
 انتءاج لاق. نيتحتفب فطللا مسالا وهبهرباذكب هفطل أو ةمصعلاو قيفوتلا
 هل قفرتلا صالل فطلتلاو ةرامماةفطالملاوةيده ىأ نيتحتفب نالف نم ةفطل

 فتلاوهو قففلتو ةغلاممللد د ٌدهففل و دربا. نم“ىشلافل ( ففل

 عمتجاامفيفللاو فئافللاعما واهريغو لج لا ىلع فليام ةفافللاو هبوب .
 بابو نطلتخ نيعمتح يأافيفل مب اشج ىلاعتهلوقو قش لئابق نمسانلان

 ىحو ىوذو حن هيئالث ىفنيلتعملا نيف رحل عامجال فئيفللاهل لاقي ةبب رعلا نم
 اهدحاو افافل أ تانجو ىلاعتهلوق هنمو ضعس اهضعب فتلي راجشالا فافلالا
 ةعرس هلوانت ىأهفقلتومهف با, نم *ىشلا فقل (فتقل ) رسكلابفل

 فوبلملاو“ئىشلاىلع فيلتلاا ذكورسحنو نزح ىأ مف باب نم فط (فط



 | ءافلاباب *نونلا لصف سن
 لخلل فيللا ( فل ) ريحتملا ناقهللاو رطضملا فيهللاو ثيغتس مواظل
 2 فتتناف برضبا,نمرعشلا فتن ( فتن ) * نونلا لصف ةفيلةدحاولا
 طقسام مضلابةفاتنلا وخاتنما فاتنملاوةرثد «كلادب دشتلابروعشلا فتنو فتانتو

 (فحن) فتتنلا عمتجاو هريغوأتدنلا نم كعباصأب هتفتنام ةفتنلاو فتنلا نم

 برضباب :رهنطقلاف دن '(فدن) فيحنوهف فرظهبابولازطاةفاحنلا
 (فزن) فودنملانطقلاا فيددنلاو هب تم رجلشل ابءامسلا تف دنو فددللاب هبرض ىأ

 اضيارثسلا تفزاو برضهبابومزليو ىدعتب وه فزت وهلكه حزن يملا ءام فزت
 ظ موقع فزتتال ديرب نوركسيال يأن وفزنبالو ىلاعتهلوقوهلعاف مسوملامىلع
 ْ تبهاسش ( فنيش 1) ىازلا رسكب نوفزنال ”ىرقو مهبارشعطقناموقلا ف زنأو

 ظ هب فسشبام كلاب فتسملاو برضامبماو 4هصقن ماعطلا سنو هعلق انملا

 مغلاب ةفاسنلاو عفت سم .الع ا ردصلا ب وصنم "ىش وهو ماعطلا 2 هنم طقسام

 . هفشنتو مهفهبابو هبرش ءاملاض ولا فهدن وقرعلا بوثلا فشن (فش)
 ءاملا فشنت تناك اذا ءتحتفب فشنلاةنب نيكلارسكب ةقشن ضر وهلثم

 هللا ىضر تب نب ديز أر قوهيف ةغل نودلأمضو "ىشلا تش *دح فصنلا (فصن 1(

 0 فئصن لج روةنسملاو ةندخ ا نيب تلا اراانيتحتفب فصنلاو فصنتلا هلق هنع

 | مدحأ دم مغلبامثي دخلا ىفو لايكماضيافيصنلاو فصنلا فيصتلاواضيأ

 فصن و هفصن غلب ىأنأ رقلا فصن لوقت هفصن غلب "ىشلا فصنو هفيصن الو
 ىعع فصتناو رابع]| ف صن وهقاسر ازالا فص وهسآرسيشلا فصت ود رم



 مهل ءافلابان  واولا ىلا نونلا لصف

 موقلا فدانتو هنموه فصتتاو هسفن نم هفصن ألاقي ل دع لجرلا فصنأو

 همساق لاا هفصأن و نيفصنت هلعج* ثلا فيصنتو هسفن ننماضعب مهضعل فصن |

 رسكلابفاطن عمجاو رثكوأ لقىفاصلاءاملاةفطالا (فطن) فصلا ىلع
 حتفب ءام لان افطن وىطيبقلا فطانلاو فطن عما ولج رلاءاماض اةفطنلاو

 ةواقنلا ةفاظنلا (فظن ) اهرسك و ءاطلا مضي 0 فاطن دقوهناليسءاطلا
 هاقن ىأ افيظنت هريغهفظن و فظن وهف فرظ باب نس ءئشلا فظن دقو

 ةودللا ةيفيعم كو نسيت عيقعتلا ( تنل ): ةقااخنلا بقلك ف لظيعلاو
 قغو ةاعبغ مل و ةفغت ةدحاولا مهلاو لبالا فون! ىفز وكي ىذا

 جوجأي نرا ثيدخلاىفو عقنأ اذاى وئلافذ دك ىذلا شي الاوودلا اضأ
 لك و 0 (فقن) مهباقرفذخ ف فغنلامهماع طلسي ج وداع

 غامدلا نع ةماطارسك فقنا| ( فقن ) فنقن وهف نيلبا نيب ىوهم
 ةدايزلا ننطان زوي فرثلا ( فين) لودعلا فكنلا (فقكت) رصنهبابو.
 نقلاويف ةقعلا لعد زامل و نفسو ةئاموهيفتتو ةريقعلاظ ىدقي و ايننخ
 فرشأ “ىشلا ىلع فانأو داز ىأنيعبسلا ىلع ن الف فينو ىتاثلا دةعلا غاس تح
 فجو ( فجو ) *واولالصف# تداز ىأةئاما ىلع مها ردلا تفاثأو هيلع

 نم برض ف فجولاو فجاو بقوبرطضاافبجو رسكلا“ فيجن 'ىثلا

 برض نرزو افجو رسكلاب فحين ريعبلا فجودقولياو لبالاريس

 هيلع ماو اقلاع هللالاقو بع اف بس اناا هحاصهفجوأاوافجوو

 عرسأ كاان وره كلاب فدو (فزو) مامعأام ىأ باكرال و ليخ نم ش
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 ءافلاباب  واولا لصف انا
 ةعرس امهو ءاوس فزلاو فيزولاوءافلا ففخ نوف زيهملااوابقأف 'ئرقو

 نم 'ىشثلا اوفصاوتواضي أ ةفصودعوباب نم ءىشلا فصو (فصو) ربسلا

 ريغ نم ةفصن ”ىثلا عي ةفصاوملا عب وافدا وتمراص “ىثلا فصتاو فدولا

 ةيراجلل ليقاعرو ءافدولا عمجلاو ةيراحوأ ناك امالغمداخلا فيصولاوةيؤر

 هب ساعتبام هفصي نأهلاس نادك س بطلا فصوتساو ١» فئامو عمجاو ة ةفصصو

 ةفصلالإ اذهةفصلا نوديريسيلف نوي وحنلاامأو داوسلاو علك ةفصلاو

 ّْ عجرياموأ بورضم وحنلوعفملاو براض وحن لعافلا مساوهو ات عتلا دنع
 اخأ تبرآر نولوقي كلذ ىرحم ىرجناموهبشو لثم ومش ملا قيرط نمامهبلا

 وجال اولاق اذهلف ةفصلا وهفيرظلاو فوصوملاوه حالف فيرظلا
 ةصلا نال هسفن ىلا فاضي نآ زوحمال مك هتفص ىلا ءمثلا فاض نزأ

 لحجر (فظطظو) خالا وه فنرظلانأ ىربال | مثدنع فوصوملا ىف

 افطوةباحسو نييجالا ونينرعلا رعشة رثكو هو نتحتفب فط ولانيي فطوأ

 ىناسناللردقبامةفيظولا(فظو) اهئامةرثكل بنا ولاة خرتسم ىأ

 ةقووجاعنمراوس فقولا (فقو) اقيطوت هفطودقو فزرو أءاعط نم

 فتقوو هيلع هعلطأ هبنذىلعهفقوو دعوب ا, نماه ريغاهفقو واف وقو فقتةبادلا
 سلو ةئيدرةغل فلالابرادلا فقوأواضي ادعو امهءابو ناك اسملارادلا
 أ هيفتنكىذلا مالا نعتفقوأ وهو دحاو ف رحالا فقوأ مالكلا

 ىث ىأ ىاانه كفقوأام فقاولالاة هنأ ىناسكلاوو رمع ىنأ نعو تعلقأ

 وسانلا فيقو: وناكث يح فوقولاعضوم فئقوملاو فوقولاىلا كريص



 ن4, فاقلابا»#ءاملاو فل الا لصف #*ءافلاب اب#ءاطأ للصف

 افاقوو ةفقاوءاذكىلع هفقاووصنلاك فيقوتلاو فقاوملاءهفوقو جحلا

 فكو (فكو) هيقمولتلاك ءىشلاىف فقوتلاو فوقولاهلأس هفقوتساو
 فاكولاوهيفةغل ثدبلا| ف كو أواضي ا افاك و وافك وود عوهءايورطق ىأ تلا

 فتتطلا (فتته) ة#ءاملا لصفإ# هذكوأوهفك !لاقيرامحلل فاك الاو
 رسكلابفتهمهب حاص هب فتهو برضبابنمةماخ ا تفتهلاقي توصلا
 نا لدووستك وا هاذ سم عفت سمى لك فدطلا (قفده) ءاطارسكبافاته

 نطبلاةصاخىأآ ةفيفههةآرما (ففئه) افدهضرغلا ىمسهنمولبج

 فنيهأ لجرو ةرصاخلاو نطبلا رمذ نيتحتفب فطا (ْفه)اضبأ ةففبمو

 ةصاضءافص سرفو فيهم وقوءافيه 3

 د6 فاقلاباب 6# ,- كعلم
 520 اهمضوءاملأرم كب قب ايو قب ايدبعلا قبأ (قب 1( لالا لسنا

 ىف ةيفل ناتز الا ودورها اير اناذدك كهقرأو برطهبابورهسلاقرالا (قرأ)

 ىجاوتلا قاف الا (قفآ) سانلا بيصلءادوعرزأ || بيصت ةفا وهو ناقربلا

 ناك اذاءافلاو ةزمطاوت مووت لجو رو رصلا» ولا وونادل حاولا

 عمل قربلا قل ات(قلأ) سايقلاوهوامهمضب ىتفأ لوقي مهضعب و ضرالا قافآن م
 ةقمنب هلمع ىأ نسال ىف وز ناو ننعم يح أ هه“ ىث (قنأ)اضياقلتتاو |

 ىأقشنافهقشوهقرخعضوللاليسلاق شب (قي) ءابلالصفإلم قوتتلثم ٠
 عطقهبابو اهروع هنيعقمم (قخي) ءابلارسكب اضيأاقثيو رصن هبابورجفنا

 نمرا |قوتل اهبكنح تحاومف رطدستو ةيراخل |اهم عنقت ةق رخ قنخبلاو ا



 فاقلا باب # ءايلا لصف م
 مسالاو لخدهبابو أل القءريغو فيسلا قرب (قرب) رابغلا نم نهدلاوأ نهدلا
 ةفاضالاا ىلخقربو لحل اقربلاقيباح لاقوربدحاوقريلاوقيربلا

 جارعملاةليل مس وهيلعفلاا ىلدىنلا اهكرةبادق ةاريلاو دعرىف تقرباو ءامسلا

 اماف حتفلابرصبلا قربت اق اذاف فرطي لفريحت اذابرطبا,نم رصبلا ربو
 دحأو قار رءالاورظنلا دا وارعسوا ذااقيرث هن .ءقربوصخشأذ أهقب رب ىنعت

 اذكو هل ةطلت# نيطول مرؤدر اجح هيفظلغقرالا ونر عم ىسراف قا رابآلا

 قريتتسالاوةقرانبأ هلاوقريوذنا دجس قر املاوةقرفلان زو ةقرلاو ءاقرملا

 قزدقو قاصدلاق ازبلا (قز) قريب اءريغصتو ب رعم ىسراذ طيلغلاجابدلا

 لاط لخنلا قس ورصن باب نم قس دقو قاصيلا قاسملا (قسب) رصن باب نم
 قصي دقو قازملاق ءاصنلا (قصر) تاقساب لخالاو ىلاعتهل وق هنهو لخدهاو

 رسكلاب ةقاطبلا (قطب) رمقلاةقاصب ال التر ضيب أرجح لاقي وردت باب نم
 اهمال كلب تدمس لبق رصم له ةغلب نعل مقراهف بوثلاق عضوب ةعبش ر

 دا وق نم دئاقلاءاملا سكي قد رطنلا (قرطب) بوثلا بده نم ةقاطب دشنت

 هرك ىلاعت هللا نأ ثيدحملاىف (قعب) ةقراطبلا عمجاو ب ارعم وهومورلأ

 ةدشب هيفبابص:الاوهو همالكفزجوأ اديعهللا ,- رف مالكلا ىف قاعبنالا

 ةضوعنلاة قبلا( قهرا مورحش ىا أانحاقل نوتعبيث يدا فو قشلا قيعبتلاو

 ةغلابملل ءاملاو مالكلاريثك ةقاقبو فيفختلاب قاقب لجرو قبلاع ماو

 قبقب لاقي توص ةياكح ةقيقبلاو همالكر ثك لجرلاقبأو قابقملا اذكو



 ما ةاتلا باب # ءاحلا ىلاءابلا لصف

 سرفو قلب أس رف لاقي مشلإةثابلااذكو ضايوماوسقابل (قاير زركلا

 20 رصن بابن هبانلا قلبو ماشلا هن هدا ةلملاو اناةلبا قلب ادقو ءاقلب

 هب ى رب ىذلاق دنلا (قدن) هتنبل صيمقلا هقينب (قش) قاساف هلكهحيتف

 هيف خفني ىذلاق وبلا «قوب) قدانبلا عمجاو اضي أ لادلا مضب ةقدنب ةدحاولا

 ةداتق لاق هقئاو هراح نم أي ال نم ةنل الخ ديالثب دخلا ىفو ةهادلاةةئايلاو

 هنم ةمزح لقيلان م ةقايلاو هرشوهلئاوغ ىفاكلالاقو همشغوهماظ ىأ

 6 ءاتلا لصف 9+ صربلا نم سل هنول فلاخ دال ا ىرتعي ضابب قوملا (قبع)
 نيب ىذلا مظعلاةوقرتلاو برعم ىسرافمومسلاءاودءاتلا سكب قايرتلا (قر)

 هباروهيلاتقاتشا“ىشلا ىلاهسفنت قات (قو:) ءاتلامضتالو قئاعلاو رحنلاة رغث

 اا محا *6 ما لصف | ضياواولا حتفباضبأ اناق وم ولاق

 درا لثم توعا وأ 8 نه نك نال برع ءالك نمةدحأو 13

 دوي موفةقمأر او فا1اقوف سلب ىدلا قومهر كا مدا

 عضومماللاو م ا سك و ديد شتلاب ة قلجورصقلا قوت اومجعلا ْن «مولصأ

 اولاق اميرو اضيإأ قلاولاو حتفلاب قيلا !| ولا عمجاو ءاعو قل اواو ماشلإب

 قلاجو قهالشاس وق هنموقدنبلاق اال ارو وديا وس راوكاتلا و ا

 ةراجحلااهب- ىىرتىلا قينجاملاو هفافص|اوهحتف لاح مخ ضباب توصةياك>

 اهرعمجو هنن وم ىو ندوجااه ىأ كان ىج نم ةسرا_فاابابلصأو ةب رغم

 د ءا ا لصف 96 سانلا نم ةءاماةق واو قين.حاه ريغطتو قيناح وتاةينجنم

 يا



 فاقلاب اب * ءاا لصق ا

 ىقىنعي قيبحلان ولو رورعجلار عا نمنيتولنع ىه مالا وةالصلا هيلع
 قادحو قدح عمجلاو مظعالااهداوسنيعلا ةقدح (قدح ةقدصلا

 قل ادحو ىلاعتهللالاق رجشلاتاذةضورلا ةقي داو رظنلاةدش قيدحتلاو

 هباوقدحأو اس ادحت هياوقدحو طئاح هماع ناتسس لك ةقدحلا الشو ايلع

 برض هبابو رهم اذا لمعلاو نارقلاىصلا قدح ( قدح ) ه ا وطاحأ

 اةذحرسكلاب قدحو حئفلااضيأ ةقادحو امطوأ رسكب اقاذحو اقدحو

 هبابو ضمح لخلا قذدحو عابتا وهو قذاب قذاح هتهدصىف نالفو هيفةغل
 اذا ماللا ةدايزب قل ذحنو لجرلا قلذحو هزمح للا هاف قذحو سلج
 وهو رانلانيتحتفب قرخلا ( قرح ) هدنعامب زك أىعداف قذحلارهظأ

 ددشهقرحو راناهقرحأو نكسيدقو قدلا نم بوثلا سصيقارتحااضيأ

 ءىشلاةرحوقيرلاو ةقرحلامسالاو قرتحاو رانلا/“ئشل !قرحنوةرثكلا
 هن دريل ىأهنق رحنل هنعهللا ىذرىلعأر قو ضعبب هضعب ك> وهدرب فيفختلاب

 ةقارحلاوديدشتلابهلوقتةماعلاو حدقلا دنعرانلاه يف عقتامة قار اوقارخلاو

 رحبلا فو دعلااهب رينا رين ىا ماهيق نفسلا نم يرض ديدشتلاو حتفلاب
 ةقراخلا ءاسنلاريخ هنعهللاى خر ىلع ثيدح ىفو ةقيضلاءاسنلا نم ةقراخلاو

 ىفو اهريغو لحتلاوريطلاو سانلا نمةعامح ةقزحلاو قرزحلا ( قزح )

 لاقيوةخ هيلع قاضىذلا قزاحلاو فا وصربط نم ناق زح امهم اك ثم دحلا

 قوقحلادحاواضي أ قطاو لطابلادضق لا (ققح) قزاحلالو نقال ىأرال
 ناك امزسكلاب قلاو قاقحو ققحو قح عمجاو ةفورعم مهلا, ةقحلاو



 وأ فاقلاباب # ءال ا لصف
 ىمساضيآقحوةقح ىثنالاو ةعبارلاىف لخد دقو نينس ثالث ن.|لبالا نم

 ققح مث قاقح عمجاو هب عفتني فتأو هيلعلمحي نأ هقاقحت سال كلذب

 قاوح اهيفزال كلذب تيمس ةمايقلا ةقاحلاو ىتكوباتك لثم نتمضب
 قاحتلاو هقح ليقهملغاذاف قل |امهنم دح او لكى عدا وهمصاخ هقاحو رومالا

 در بابنم هرذح قحو نينثالالا لاقبالو ماصتخالا قاقتحالاو مصاختتا
 ىأ هقحاو اضيادربانمرمالا ة2وهرذحناك امل مفاذااضي أ هقحأو

 اذه لعف”ن أت ققحو اذه لعفت نأكل قح لاقيو نيقيىلع هنمراصوهققحم
 ءاقحأ ع اوهب قيلخ ىأهب قوقحوهب ىيةح وهوا ذك لعفي نأ هل قحو ىنعع

 هبجوأءريغهقحأو بجو ىأاقحرسكلاب قح'ىشلا قحو فتوقوقحمو
 ىا اقيقحمدنظو هلوق قتحو حصر ربخخ |هدنع ققحمو هبجوتسا ىا هقحتساو
 ىلع قحام اضياةققحلاو زاحلادضةقمتحلاو ناصر ىا قةحنمالكو هقدص

 عفرأ ةقدتحلاو هيا رلا ةقيقحلا لاب و ةقيقل |ىاح نالفو هيمحنن أل جرلا

 ىق ريسأ|وه لبقو ةقحةلا ريسلارش ف رطم ثددح ىفو روظلاهمعتاورسلا

 بابلاةقلحا ذكو عوردلا نيكستلاب ةقلحلا( قلح ) كلذ نعىبمدقو ليلا لوا

 قلح عمجلا ىبمصالالاقو سايق ريغ ىلع نيتحتفب قاحلا ع ماو موقلاةقلحو

 ىف ةقلح ءالعلاني ورمعىلأ نعسن وي ىكحو عصقو ةعصقو.ردبوةردبك
 وبالاق هفعض ىلع هزي مهلكب لعث لاق تاةلحو قلح عمل ا ونيتحمتفب دحا ولا
 ةقلح موق ءالؤه طوق ىفالا كيرحتلابةقاح مالكلا ىف سيل ىقابيشلاو رمع

 رئاطلا قيلحتوق واحلا عم اوموقلخلا قلحلاوقل اح عم رعشلان وقلحينيدلل



 اهارأام اح ىرقعضئاح ةيفد نادل ليق نيح ثي دا ىفو هنا ريط ىفهعافتر ا

 تلح ىرقعنولوقين ون دحلاونيونتلاراقل حار قعوه ديبعوب لاق انتسباحالا
 2 عجو هللا اهعاصا ىاامةلحو اهدسج رةع نعي اهةلحو هللااه رقعهانعمو

 قلحو هردصوهدضعوهساربرضاذاهردصوهدضعوهسار لاقب اك ايقلح

 لاقيوقلحلاقالتحالاو ةزكللاددش بس ؤراوقلحو برضباب نمهسأر
 قيلح ةيللو قيل>رعشو ةقولحزتعو ناذلاىفالاهزج لاقبالو هزعمقلح
 ةوقالولوحاللوق ةقل وحلاو ةقلح ةقلحا وساجموقلاقلحنو ةقيلح لاقب الو
 باب نم قمح دقو لقعلاةلقاهمضو ملا وكسب قمح (قمح) مظعلا ىبعلاهللاالا
 ةوسلومو# و ءاقمحة أ ساو قمح وبف اتحرك انباقح وو وهف فر ,ط

 هسناةيمحدقمحو قج أ هدج وهّقحأ وةلح رلاءاقمحاةلةبلاو قامحو حو قمح

 ةقاما فلكت قماحو قمح | هدع هقمحتساو ه3 ىلعم دعاس هقماحو قة اىلا

 هتطغام وه ليقو ل>كلاهدوس ىذلاابانجأ نطانععلاقالمح (قلمح)

 (قنح) اديدش ارظن رظنوهنيعحتف لجرلا قل محو ةلقملاض ابب نم نافجالا

 وهقب رطباب نم هيلع قدحدقو لابجو لبك قانح عمجاو ظيغلاقنحلا
 الو ىلاعت هلوقهنوعابهبابوهب طاح ءىشلاهبقاح (قيح) ظاتغا ىأ قنح
 د ءاحلا لصف الع لزنو مهب طاح باذعلا يبق اح و هاه اب الا “ىسلا ركسملا قيحي

 قرخ هبوثىف لاقيوقرورخاوقرخموقرخنافهقرخوبوثلاةرخ (قرخ)

 حايرلاقارتخاو برضامهبابو اهءاح ضرالاةرخو ردصم لصالا ىفوهو

 قرخ نم ةعطقلاةقرلاو بذكلانمقلختلا ىف ةغل قرختلاو اهرورم



 "يم فاقلا بان # هانا لصف

 ىضرلعثم دح ىو حيحص ىف رعهباب رمذيأ فان ليدتااقارغاو بوثلا

 نتحتفب قرأخاو ةدلوم ةماكف ةقرخلاامآو ةكئالملا قيراخقربلا هنعهللا

 (قنرخ) مضلاء قرا مسالاو برطةهبابيوقيفرلادضوهوقرخالاردصم

 (قفخ) برعم ىسرافوهو ربك الانامعنلاءان قارعلابرسصق مسا قن روحا
 رسكلاب قف#قفخ و رصن هبايوبارسلاو ىلقلا !ذكو تب رطض |ةيارلا تةفخ
 وهو اناقفخ عرلاتقفخو اةفخاضبأ قربلا قفخ لاقي واضي أ نيتحتفب اناقفخ
 | ثري دم لاىفو سعانوهوهسأر كر> لجرلا قفخواب.رج ىود ىأاهةيفخ

 ليللان البر غملاو قرشملااقف أن اةفاخلاو نيتقفخوأ ةقفخ قفخ مهسؤرتناك

 تدقوف ثيدحلا فوقوقخالا ىفةغل قوقخالا (ققخ ) امهفناقفخيراهنلاو
 ءاللابالا ىعمصالاهفرعيالو ضرالا فق وقش ىهون اذ رج قيقاخأ ىفهتقاندب
 رصن هبابو عطقلا لبقهردقاذاميدالاقلخ لاقي ريدقتلا قلخلا (قلخ)
 دلاةقيلخ م مث لاقي قئالخلا اضي |ةقيلخلاو قئالتخا عم لاو ةعيطلاةقملخلاو

 ىأ اذكل قيلخ نالفوةرطفلاةةلخاوردصم لالا فوهوّللاق قاخممو

 هقلختو هةلتخاورصن با,نم كفالا قلخ و قا ا ةمانةةلخم ةغضموهب ريدج

 ةيجسلا اهمضو ماللا نوكس قلحلاواكف ان وةلخ و ىلات هلوقهنمومارتفا

 قالخال ىلامتهلوقهنمو سصنلا قال اوهفلكش ىأ هقتلخ ريغب قا نالفو
 ثنؤملاو رك كملاهيف ىوتدي لا, ىأ قلخ بوثو قلخ ةفحلمو ةرخ الا يف ل

 ىلب بوثلاقلخو ناقلخ عمج او سامالا وهو قاخالا ردصم لسالا ىنهنال

 حفلا قولاو مزابو ىدعتب هيحاص هةلخأو هانماضي | قاخأو لهسهبابو



 فاقلاب ا #* لادلا لصف ل

 ارسكب قنحلا (قنخ) قلختف هبءالطاقيلخمهقلخو بيطلا نمبرض
 وهقبتخاو ديدشتلا,قانكلل اهنمواقيتاضب أ هقنخو مضلابهقن هقنخ ر دصم

 ةقنحلاو هب قنخم لمح رسكلاب قانللاو ةقنخنم ىهفاهسفمةاشلاتقنخماو
 ءارغلاك قصتلي ءىْش رسكلاب قيدلا (قبد) ة6لادلا لصفإلم ةدالقلا رسكلا

 قايرتلا ىف ةغل قايردلاو قرد عمجلاو ةفجحلاةقردلا (قرد) ريطلاهيداصت

 رصت هبابو هبص ءاملا ققد (قفد) ايرعم ايسرافءاراوبار شلل لايكمقرودلاو
 قفدتلاو باصصن الاقافدمالا وموتكم ىأ مناك ”.سك قوفدمىاقفادءاموهف

 قيفدلا (ققد) ةدحاوةرع واح ىأمضلابةدحاو ةقفدموقلاءاحو ببصتلا

 ذخأ مطوقو قدلا ىمحهنمورسكلاب قدلاومضلا,قاقدلا|اذكو ظيلغلادض
 هريغهقد أو اق قدراص ةقدرسكل اب قدي ءئشلا قددقوهليلةوهريثك ىأهقدوهلج
 ء ثلا قدو اقيقد راص *ئىشلاقدتساوقادتلا مالا ىفةقادملاواقمق دلهققدو
 ه,قدبام ةقدملاو قدملاونيحطلا قبقدلاوقدلاماعن |قيقدتلاو در هبابو قدناف
 مضلاب لعفم ىلعاهم لمعي تلا تاودالا نم ءاحامدحأ وهو نيتمضب قدملا|ذكو
 ةبيود نيتحتفب قلدلاو قلدنا دقفاحراخ ردناملكومدقتلاقالدنالا (قلد)
 قنادلا (قند) مآشلا ةيصقرجضح نزوب قشمد (قشم د) برعم ىسرأف

 اوقندنال ةسملا لاق ى هقتسملا قئدملاو مثردلا سدساه رسكو نونلاحتفب
 نيل ةقمعدلاو ةثلتم قاهدس اكواه المس كلا قهدأ (قهد) كباقي
 ىل قمحدي نأ تئسول هنعدهللاىضررمع ثري دح هنمو هتقروهببطوماعطلا

 متعتمتساو ايندلا مكتايحىف متابيط بهذ لاقفاموق باعاللا نكل وتلعفل



 أ فاقلاباب # ءارلاولاذلا لصف

 قلذ (قلذ) رصنو برضهبايوهؤرخر اطلاق رذ(قرذ)#لاذلا لصفإلل اهم

 اقلَذ مضلاب ناسللا قلذاشب لاق واداحراص نعي ب رذىأ ب رطباب نمناسللا

 اقاوذو لاك باب_:رم "ىلا قاذ (قوذ) ةقالذلاننب قيلذ وهفبرضنزوي

 قاذو ايش ىأاضي ب (حتقلاباقاوذقاذ مو اضي | ةقاذمو اقاذمو لاذلا حتفب
 "يد دعل اش هقاذ هقو كنود م لابو هللا هقاذأوهريخ ىأ بزرالف دنعام

 (قبر) ة6ءارلالصفإل# لولملاقاتودلاومولعم ب رحت ىأ قاذتسم ماو

 ىفو ةقبررىرعلا نم ةدحاولا مهملا هب دشن ىرعةدعهبف ليحرسكلاب قبرلا

 ثيدخحلاىفو قارروقارأو قبر ع مج او هقنعنممالسالا ةقبر علخ ثيدحا

 رصن باي نم قتفلا قتر دقو قتفلا هذ قئرلا(قتر)قايرلا| ولك اهالامدهعلا ككل

 ردصم نيتحتفب قئرلاو امهانمةففاقتراثناك ىلاعنهلوقهنمو ءاتلاىأ قتتراف

 (قحر)اهنم عضوملاكلذ قاتترالاهعامح عاطتسال ىلا ىهوءاقنرةأ سما كلوق
 اًض 1قزرلاو قا زرالا عما وهبعفتنيامقزرلا (قزر) ر2 |ةوفصقيحرلا

 لاقيىرهزالالاق (تلق) از رمضل ا هقز ريهللا هقز ر كلوق رد صمءءاطعلا

 عضوم ع _ضوب مسالا واقزر يقل اردصلاو ءارلا رسكباقزر قلخلاهللاقزر

 9 أكقز رنواعجتوىلاعتهلوقو مهقازرأ اودخ ا دنطاق راوردصملا

 ىمسدقواهلهأ نعي ةيرقلا لاس اوى اعتهلوقك <قز رركش ىأن وب ذكسن
 لاقو ضزالاهباحافقزرنمءامسلا نم هللا ل زن امو ىاعتهلوق هنمواقز ررطملا

 قس هب نعي سلَقلا رعق ىفرعلا لاقباك ةغللا ىف عاستاوهو ؟فقزرءامسلا فو

 قاتسرلا بيرعتىف ةغلقادزرلا (قدزر) دودج ىآقوزرم لجرولخنلا



 ا

 فاَلاِب اب # ءارلا لصق ١

 عمجاو داولاوهو اض | قادسر لاقيو برعم ىسراف قاتسرلا (قتسر)
 قيشر لج رو رصن باب نم لبالاهقشردقوىرلاقشرلا (قشر) قيتاسرلا

 فعلا دضقفرلا( قفر) ف رظ باب نم ةقاشر قشر دقو هفمطل دقلا نح ىأ

 اضياهتفرأو ىنعع هلكهي قف رتوهقفرأو هب قفرواتفر مغلا قفريهب قفردقو

 قافر عم اواضيااهرسكؤ ءارلامغب كرفسىف مهقفارتةعامجاة قف رلاو هعفن

 |وقرفتاذاف ءاقف رلاعّمجا وقف ارملاقيفرلاورف لا ىفاوقفارتوهقفار هنم لوقت
 لأق قيددلاكعجودحاو اًض اوهو قيفرلامسابهديالوةقفرلأمسا بهذ

 قفرماو قفرأاو قرخالادضاضي |قيفرلاو اقيفر كتل وأ نسحو ىلاعتهللا

 ه,تقفتراام وهو رمإلا نم قف رملاو قفرملا# كاذكو دضعلا افعارذا !لصوم

 انف رم أرق نمو عطقم لم هاعج اقف رم كرمأن م كل 'يبيوأ رق نف تعفتناو
 هنأ رايأد حمو عم لثماتفر ىأاقفرم زوحمو دحسم لئماوسا هلعج

 أذ | قفرمدقو ةدحن رسكلاب 4ةفرملاو اهوحنو ءاملاباصمرادلاقفارمو

 رسكلاب قرا( وقر) ديف رمد اقفترمنالف تابوةقفرم ذخأ

 هلوقهنمو قيقرداجوهو هيف يتكبامحتفلاب قرلاوةيدوبعلاوهو كاملا نم

 قيقرلا زم امضلاب ةاقرلاو دإب مسااضي .أ حتفلا ةقرلاو روشنمقرىف ىلاعت

 قدر ازيخ تلقزاف قيقرلاو ظيلغل ل از حم الغ ىدنعلوقت بلعت لاق

 قرب 'ئشلاقردقو نيخنل اواظلغل ادضققرلا ونامسا اههمالقاقرلا وتلف

 هل ققرنو هنيسحن مالكلا قيقرتو اةيقرتهتقروهريغ هقرأو ةقررسكلا
 هقدعأ دذوهو هقرأو هكولمم قرتساو ظلغتسا دض“ىشل اق رتساو هملقهل قر ىأ



 ١1 فاقلا باب # ءارلا لصف
 قرام فاقلاد.دشتو مملاحشفب ن طبلاقأرمو عمجو دحاو و كوامم|ققرلاو

 هنم أل التام باحسل اق ارقرو علو الل يرن اقرت رواة خا ودوزلو هنم

 0 التدل ءيش لكو بهذ وءاج ىا
 رلاو رصن هباوهيلارظن هقمر (قمر) قالا ىفراداذاعمدلااذكو
 0 قنرردصم نيتحتفب قئرلاو ردكى أن يكستلاب قنرءام(قئر)حورلا
 تتبلا ةنووورردك ىا ارو ةفودو دك ىلإ ةةروذوع ةقئار او فرحات

 مدقم ىف فةسقاورلاوقورلا(قور)اهريغو ىحضلاقنورهنموةندحوهؤام

 بلزتاذااذكح عضومبهقورنالف برضلاقي طاط فاااضي اناولاودعلا
 قاورلاو هبانطأدمو هقورناطيشلا بارعذ نيح ثد د -ط |ىوهتميخ برضو

 بارشااقاروهبجعأ'ىشلاهتارو .ق”و متي لاقي ف ةسلا نود ”دعرتساضيأ
 هوس الأ اق راو فورا كالا راك وو ةاقيطلا قوز زل ودعاة واتم
 رثق مهه وجو قهرب الوىلاعتهلوقدنمو ب رطهبابو ههشغهقهر (قهر) ةبص

 هنمدعب الوهشغيلف ىأ هقهرلف ؟ ىلا ىلا مدح أ ىباذاثم دا ىفو ةلذالو

 هام حام | هز أ ةةهو وساع ا ةقهر ا ودان اذاشغأ ىأ انامغطهةهرآلاقو

 كل بعأالو رسعتال ىأهللا كقهرأ ال ىئةهر اللاب هايا فلك ارسعهةهرأو

 اسحيفاخيالف ىلاعتهلوقو مالتحال براق يأ قها ص وبفمالغلا قهاروهللا
 قهرم لجرو انايغطواهفسىااقهر مثودازف ىلاعتهلوقو اماظىأ اةهرالو
 نبؤتو مت ىأ قه رثةأر م | ىلع فسسنا ثيدسك | ىفو ءوسلاد» نظيناك اذأ

 ( راتنع - 52غ)



 فاقلاب اب #خ ىازلاوءارلا لصف ٠/1"

 لخد قب زن |(قيز)* ىازلا لصفإجقايرأ هع وباضرلا قيررلا(قيرر) رش
 برعدقو برعم ىس رافق ئزلاو نيمسايلا نهد قبنزلاو بقزن|بولةموهو
 لوقت ةماعلاو قب زم مثردو ريئزلاهةحليفءابلارسكب هلوقب نممهنمو ةزمحلاب
 ةيونثلا نم قيدنزلا(قدنز) قاح ز دقو ةجرحدلاك ةقلحزلا(قلحز) قبزم
 لجر (قرز) ةقدنزلامسالاوقدنزتدقوةقدانز هع و برعم ىسرافوهو

 برطبابنم هنيعتقرز دقوءاقرزة راو نيتحتفب قرزلا نيب نيعلاقرزأ

 رصن وب رضهبابوقرذ رئاطلا ةرزواهنوالاقرز ةنس آلا ىمستو ةقرزلا مس الاو

 قارزملابهقرزورصق حم رقارزااواهذايب رهظو تمأقن ااذا ىوحن هنيعتقرزو

 ىاصلاءاملللاةبوءافصلادب دثىأ قرزلانيبقرزألصنو رصن هبابوهبدامر

 ثيدْحلافو فوصةج ةقئامرز لا (قمرز نفسلا نمبرضقروز لاوقرزأ

 فوصةبجىنعي ةقنامرزهيلعوهانأن وعرف ىفأال مالسلاهيلعىومومنا

 برعم ىمراف وهل بق وثيدحلاىفوهريسفتلاو لاق ةناريعاها راديو: أ لاقو
 عطقباب نمهب قعز دق وحايصلا قعزلا (قعز) لامجاعاتم ىاهنابرتشاهلصأو
 ناقز وقاقز ريثكلا وقاقز اديها عجوءاقسلاقزلا (ققز) حلملاقاءزلاءاملاو

 راوح لم ةقزأوناقزهعمحو ثن ه ورك فيدكلاقاق زلاونابؤذو تان لثم 0

 صيقرت ةقزقزلاو لبوة مهام أ خ رف اطلاقزو ةروحأوناروحو

 مقطع تولوا ارسطو

 هده
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 1/١ فاقلاب ا. *نيسلاو ىازلا لصف
 ءاللاديدشتو ىازلا مشب قيل زلاوهقل زأآكلذكوبرضهباوهقلحهسأرقلزو

 قنزدقو دال اىفكدلاتحقانزلا (قنز) سامأخ وحلا نمبرضاهحتفو

 ةغل فقيئزلاقووازلا(قوز)ةقنخلا للا نماضي | قانزلاوبرضباب نم هس رف

 ىف لخ دين ديد ا ىلع هذاا عم لعجيدنال قيوازتلا فعقي وهو ةندملالهأ

 قيئزلاهيف نكي ناو ق زم شقنم لكل ليق مث بهذلا ىتبيوهنم بهذيفرانلا
 (قهز) قنعلاب طاح ام صيمقلاقيزو هم”وقوهنس>باتكلاومالكلاق وزو

 لطابلا قهز ون و رفاكمثو مهسفن أ قه زنو ىلاعتهلوق هنمو تجر خ هسفن تقهز

 مهضعإ دنعهنفةغلاق وهز رسكلاهسفنتقهزو عضخامهابو لحمضا ىأ

 اقباست ىاودعلا ىفاةءتساو ب ضباب نم هقبسف هقباس( قمس )96 نيسلا لصف 6

 ىذلا رطخلا نتحتفب قيسلاو لضتنن ىأ قبتسن انمهذان| ىلاعتهلوق ىف لبقو

 قوتسمهرد(قتس) هريغوأ ريس نمهاديق ىزابلااقابسو قابسلا لها نيب عضوب
 لوالاحوتفم وهف لاثملا ذه ىلع ناك املكو جر وبن فيز ىااهمضو نيسلا حتي

 مضتاهماققوتسو حورذو سودقوح وبس ىهورداونتءاحفرحاةعبرأالا

 بوثلااضيأ قحسلاو عطقهبابو كهس ىأقحسناف“ىشلا قحس (قحس) حتفتو
 قحسدقو هاثمنيتمض قحسلاو هلاقحس لاعب ديعبلا مغلاب قحسلاو ىلابلا

 قحسأو هدعب أهلا هقحس أودع ىأ قيحس ويف دعب نز و اقححس مفلاي'ىلا

 ىهفرصت م ىمجعالا,سالاهب تدر ناف لج ر مسا ق>سا وىلب وقلخ [بونلا

 تدرأن او بهذملافو رعمريغبرعلامالك ىف عقوف هتهبج نعريغهنال ةف رعملا

 قاحممسلاو ريغتبلهنالهتق رصهدعبأ ىّأاقاحسار فسلاهقحسأ كل وق نمر دصملا



 فاقلاب اب# نيشلاو نيسلا لصف رف

 , 2(قرس) اقاحمساهللات غلب اذاةجشلا تيمساهمو سأ رلامظعق وف ةقيقرةرشفق

 ءارلارسكب ةقرسلاو قرسلا مسالا و نيتحتفباقرس رسكل ابق رسب الام هنم قرس

 كنبانا”ىرقو ةقرسلاىلاهبسن اقيرست هقرسو الام هقرساولاقامي روامهف

 لبتها اذاهيلارظنلاق راس وهلاقيو ايفختسم عمس ىأ عمسلاقرتساو ق رس

 نحص قوف دىتلاتاقدارسلادحاؤقدارسلا (قدرس) هيلارظنل هتافغ
 (قفس) قدرسم تدب لاي قدا رس وهف نطق ىأ فس ركن متسب لكورادلا

 قفس دقو قيفص ىأ قيفسٍب ون و قف اف ”درهتفسأ و ب رمض باب نم بالا قفس

 وهوماذامالكلاهقلس (قلس) حقو ىأ هجولا قيفس لجرو فرظباب نم
 ضيبلاوأ لقبلا قاسودادح ةنسلأب كوقلس لاعت هللا لاق ناسللا,لوقلا ةدش

 قلستولكؤي ىذل| تينلا قاسلاو ب ريض لكل باو ةفسضخ ةءالغار انل ايهالغأ

 ليقو ةيقولسلابالكلاو عوردلااهيلا ب فت نعلابة يرق قواس وهر "وستر ادخلا

 ديدشتلاب قامسلا (قمس) ةيقواسلابالكلا اهيلا ب سفن اللاش دم قواس

 “ ناقيسودسأو دسا لثمق وس عما ومدقلاقاسقاسلا (قوس) فو رعم

 فدكي موي ىلاعتهلوقو ىراهقلارك ذر ح قاس واهبعذج ةرجشلاق اسوق وسأو

 هرخؤم شيلا ةقاسوقاس لعب رحلا تماقلاقباك ةدشنعىأ قاس نع

 ىوتس كللادضةقو.لاواو تشاو ا وعابموقلاق توستو ثن وبورك ذءقوسلاو

 قاسو واولا حتفب قوس ىلعع محامي روثن ؤملاورك ذملاو عمج اودحااولأهبف

 قاسوتقاسن اذاهقاتساو ةغل ايمللددشق | ”وسو قئاس وهف ماقو لاقٍباب نم ةيشاملا

 6 نيشلا لصف 0 فورعمقيوسلاوحورلا عزنقايسلاواهقادص هد 1 سمعا ىلا



 ضل فاقلاباب * نيشلا لصف
 قادشأ هعجومفلا بناحقدشلا (قدش)برطءبابو ةماغلاةدش قبشلا (قبش)
 اقرشمناقرششملاو قرعشلا عاطلاة ب سمشلااضي ا وهو قرشملاقرشلا (قرش)

 قرشتو اهمضوءأ رلأحتف هب سمشلا قدوعقل |عضوم ةقرشملاو ءاتشلاو فصلا

 قرشأو تءاضأ تقرشأو لخد ورصن هبانوتعلط سمشلات قرشواهمف سأج

 قرش دق ؤةصغلا واجشلا نىتحتفب قرش ااءانح الا التوءاضأىالجرلاةحو

 نأ ىلا ىأ ىتوملا قرش ىاةالصلان و رخ ْوب ثري دخلا ىفو صغ ىأ ب رطباب س

 قيرشتو توملادنع هقيربقرشنم ةايح نم ىسامرادقم سمشلان مى

 مول نال رحنلا مويدعب مايأةثالثيهو قد رشتلامابأ تيمسهنمو ومدي دقت محعالا

 قرشأ مط وقل كذب تيمس ليقو سمشلا فقرشت ىأ اهبف قرششت ىجاضالا
 سمشلا قرشت تح رحنالىدطا كال كلذب تيمس ليقو ريغن مكر يبث
 (قفش) برغموقرسشم نبب ناتشلاة.قرشملاةيحان ؤفذخالااضب أ قيرشتلاو

 لاقو ةمتعلا نم سيرقىلا لبللال وأ ىف اهتر محو سمشلاءوضةيقب قفشلا

 ليق هذاذاذ ةريخالاءاشعلا تق و ىلا سمشلاب و رغن هةر ا قفشلا ليلخلا
 ناكو قفشلا هنكبوت هيلعل وة. برعلاضعب تعمسءارفلالاقو قفشلاباغ

 هنم قفشأو قيفشو قفشم وهف هيلع قفشأ و قافشالا نم مسالا ةقفشلاو رجأ

 دحاو ىنعع قفشأو قفشديردنب!لاقوقفشلاة.الودحاو امهلص اوهرذح

 لوةتوردصم لصالا فوهوقوقةشلادحاوقشلا (ققش) ةغللا له ركنأو

 وهو باودلان وك ءادقاقشلا ماو قاقشلقتالوقوقشهإج ربو زالفدس

 «ىشلا فصن رسكلاب قشلاو اهتفظوأ ىلا عفتراا ير واهغاسرأ بيصي ققشنت



 فاقلا باب *# داصلا لصف 1/6

 قشب ةميدغ لهأ ىفىفدجو عرزمأ ثيدح ىفو للا نم ةيحانلااضيأقشلاو
 سفنالا قشبالا ىلاعتهلوقهنموةقشملااضيأ قشلاو عضوم مسا وه ديبعوبأ لاقو

 اعروةقاش ةقشلاق. دعا رفسلااضبب |ةقشلاو باشا نمةقشلاو حتفي دق اذهو

 امناو ءا وس عج وهدحاوفورعمناعنلاقئاقشو حالا قيقشلاو رسمكلابهولاق

 فدنذخأب ١ عجو هقيقشلاو كلذابف زكفاضرأ ىم هبال ناعنلا ىلا فيض 2

 ةعاجا قراف ىااصعلان الف قشودر هءابو قشنافءىشلا قشو هجولاو سأرلا

 اضب | ةقشمو هربا نمءىشلا هلع قشوةوادعلاو فال اق اقشلاوةقاشملاو

 بطحلا ققشو هنمهذخأف رْخانم فراق اقتشاو رسكلاب قشلامسالاو

 نيام ةقدصلا قشلا ( قنش : ) هوس ىف قعقشي روقصعلاو ققشتف ري

 قوشلا (قوش) مّ قح قنشلا نم ذخ وبال أقانشال ثيدحلا ىف ونتي رش

 كلذو قئاشوهف لاقباب نم*؛ىثل ا هقاشلا ىلا ىلا سفنل |عازنقابتشالاو
 قيهشو عفت ألبا قهاشلا(قهش)هقوش جيه ىأق ”وثتفهق وشوق وشم

 اقيهش رسكلاو حتفلابقهشي حتفلابقيشدقو هلو اءريفزو هتوصرخاراجلا

 قهش لاقي ةحيصلاك ةقهشلاوهج ار خاريفزلاو سفنل اذرقيهشل !ليقوامهف

 قدد دقو بذكلادضقدصلا (قدص) ه«داصلا لصف تافةقهشنالف

 ثيدحلا ىف اقداصتو ثيدحلا هق دصاضي أ لاق واق دص مغلاب قدصي ثيدحلاايف

 مغلا تاقدص ذخأب ىذلاو كش دح ىف كقدصب ىذلا قدصملاو ةدوأاىفو

 ةماعلاو قدصت لقتالو لاس ل جربت رمموةقدصلاى طعن ىذلا قدصتملاو

 ديدشتب تاق دصملاو نيقدصملا ناىىلاعتهلوقو ىطعب ىذلا قدص:للااماوهلوقت



 د فاقلاب أ د داضلا وداصلا لصف

 هقداصملا وةقادصلاو اهلثم ىفت من داو اداصءانل تبق نيق دصتملاهلص ًاداصلا

 --- مسا راادماب 0 تن او قي دس لج 8

 000 ع هي د الا هق 0500 خا نع دف نعو ندعلا

 اوناوىلاعتهلوقدنموةقدصل !!ذكوةأر !ارهماهرسكو داصلا حتفب قادصلاو

 اى ىمس 0: 0000 7 داعم ةقرفل انزوب ةقدصل اوةلحن نهماق دصءاسنلا

 ند ١م طّقست ران ةةعاضصلا (قعجح)  قيدانصهعجوداصا| مذيب قودنصااواقادص

 هقعاصأ || مهيد لع ثقل أاذأ عطق باب ن 7 ءامسلا مهمقعص لا ةبدي دش دع رو اوبلا

 0 0 ل ها

 لاقيو برم هبانو ها ل م ةعيبلاو عيل اهل قفدطواهم تي وصتلا

 هدر بابلاقفصو ةرساخ ةقفدو ةحضأر ةةفصو ءارسشلل كتقنصتخكر

 قيفص بونو ب رططت ىأ قفطصتفراجشالا قنصتعرلاواضي |هقفسد أو

 (قاح) ءانا ىلا ءانأ نم هايو<بارشلاقيفصتو ةقافصلا نيب قيفصدجوو

 هانعمتلاو # قلحو |قلص نمانم سبل ثيدخ !ىفوديدشلا توصلاقاصلا

 ةنلأ موةلسءارفلالاق بئاصملا] واح دنع هر عش قلح 3 هب وص عف ر نم

 ءىشلا قاض (قمذ) *داضلا لدفإ# قاقرلا زيا قئالصلاوناتغل موةلص 3

 ةهنعقاض دكو قيضلا هفخئاضي أ قيضلاو اضي ا رسسكل !اةيضو عابباب نم



 فاقلاس اب # ءاطلا لصف ا

 كعسو ىعسوّىم لب كنع قيضينأ وى كنع قيضيو شى ءسإل لاق. 'ىشلا

 4.ملعقيضو هلام هذى آقاضأو ل2 ىأ لجرلاقاضو عسو هرم هفاذكه

 قلخ ىفاوعسش لا ذاموقلاق ب .اًضتوهب هعرذ قاض ىأاعرذهب قاض مط وقو عضوملا

 ههمتأ سم سانلاتاةبطو قابطالا دحاو قبطلا (قبط) ةءاطلا لصف ناكموأ
 اقيط نك رتل ىلاعت هل وقو لاخلا ق.طلاو ضعب قوفابضعب ىآقابطتاومسلاو

 نبب نيدبلا ل عج ةالصلاق قيمتلاو ةمايقلا موب لاح نعالاح ىأ قبط نع

 نيئيشلا نيب قباطوقافنالا قياطتلاو ة-قفاوملاةقباطملا وعوك ر لا قن.دخفلا

 قبطآو هملعاوةفتا ىأ مالا ىلعا وقءطأ وامبق زلاودحاووذح ىلعا.لعج

 ضرالاىلع ءامسلاتشيطت ول مط وقهنمو ؤهق.طتفاقيطمهلءحوهاطغ'ىفلا

 اراهنالو الل قرافتاللاةمادلاءاملا رسكب ةقبطملا ى|ماواذك تلعفام

 ثنؤيورك ذب ليبسلا قب رطلا(قرط )ب رعمىسرافرييكلا “رج الا قياطلاو
 موقلا ةقب رطو قرطوةق رطأ عم او ىمظعلا ةقير طلاومظعالا قيرطلا لوقت
 قلارطو مهم وق ةقبر ط ءال وه وهم و3 ةة: رط لج رادهلا ةرمرايخو بلئامأ

 ةفلتخم اقرفانك ىأ اددق قءارطانك ىلاعتهلوقهنموفارش ”الا لاح رللمهموق

 ةلاح ىآةدحاو ةقيرط ىلع نالفلازاملاّم هههذم لجرلاةّميرطوانؤاوهأ

 هنمو رعبتو لب الاهيفلويت ىذلاءامسلاءامقورطملاو حتفل,قرطلاوةدحاو

 لخد باب نم قرطومميتلا نم ىلا بحق رطلابءوضولا ىجخنلا مهاربالوق

 حبصلا بكوك هل لاقي ىذلا مجنلااضيأ قراطلاو اليا ءاحاذاقراط وهف
 فت”رونبكتملاقا”رطلاو نهكتلا نم برضو هو ىصخلا,برضلااضي|قرطلاو
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 ديبل لاقتانيكتملاقرا وطلاو

 ملام هللأام رلطلا تارجازالو * ىصخلاقراوطلاىردنام كرمعل

 ىخ راضي قرطأو ملكت , يف تكس ىأ لج رلاقرطاوةفورءمدا دخلا ةقرطمو

 3 اعف قفط ( نك قي رطلا نماقبرط:هلقرطو ضرال ا ىلا رظني هينيع
 ةلوقب مهضمبوامب لعنزاف ه2 اةفطو ىلاعتهلوقهنموبرطهبابول :, لعج ىأ

 باب _:رمقاطدقوهجولا قياطوهجولا قاط لجر (قلط) سلج باب نم
 قاط لجرو اضيأ نيديلاقلطةأ ساوحمس ىأنيديلا قاط لجروفرظ
 تّقلط دقو ةدالولا عجو .قلطلا وقيلطو قأط ناسل وناسللا قيلطوناسللا

 وأاطوش ىأ نيقلط وأ اقلط س رفلا ادعلاقيو هلعاف م

 قاطو حتفااب ىهتةلطفاطاقعنم ةقانلا ق كدا ماع اول

 ىلخو هراساهنعقاطأ ىذلار يسالا قءلطلاو فيفختلاب ل

 قالطتساوباهذلاق الطن الا واقاط كا وهلا. لال ارسكل اب قلطلاوهاسس

 قلاط ىهف اقالط مضلاب قلطت ىهتقلطواقيلطت هنأ سما قلطو هيشم نطبلا
 ٍقاوطالا دحاو قوطلا (قوط) ضلا,تقلط اقبال شفخالا اضيرأةقلاطو

 قوط اهقنعىف ىلاةماملا ةق”وطملاوهسلف قوطلاهسلأ ىأق ”وطتف هق”وطو

 هق“وطو هعسو ىف ىأهق وطىفوهوةقاطا ؛يقلاقاطأوةقاطلااضي !قوطلاو .

 ىمراف ناقيطلاو تاقاطلا عمماو ةينبالانم دقعام قاطلاو هايادفلك “ثلا

 اضيأ وهومركلاقتعلا (قتع) اضيًأةيقابعو ب رطهبارو قزل ىا بيطلاهب قبع
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 قتعب دبعلا قتع ان. لود ةقانلاو تفل قاتم اذكوتير طااذءاوهولاما

 ىلومنالفو هالوم هقتعأو قتاعو قيتعوبف ةقاتعواضي ًااقاتعواقتع سكلاب

 نقتع | اذا كلذو قئاتعءاسنوءاقتعلاوموةقيتعةالومو قيتع ىلوموةقاتع

 لخدي لخ دك اضي.| قتعي قةعواقيتعراصومدق ىافرظبباب نم*ىشلاقتعو
 تقنع يح انامز تقتع ينلا را ةقةعااواقيتعت هةتعو قتعرناددوقتاعوهف

 لو اةياشى 1 قتاع ةيراحودح ًااهماتخ ضف قلا ليقوةقيتعلار +1قتاعلاو

 قتاعلاو هيلا مهنععطقنت م ىأ جوز ىلا نيت واهله أ تدب قشر دف كرد
 اوثح يش لك نم ميدقلاق ةيتعلاو ثنؤيورك كيب بتكدملا نم طوم

 ىش لك نم مسركلا اضيا وهو قتحاادبملا اضيأ وهو ميدقىا قب قيتع لج

 ريطلا قاتعو قاتع عمجاو عئار داوج ىأقيتعسرفو“ىث لك ٠ -راملاو

 ىلاعت هللا ىخرقب ل ركب ىناللاقين اكو ةبعكلا قيتعلا تيبلاواهنم حرا ولا

 همساورانلا نم قيتعتن ًاهللاق سو هيلعهللا لص ىبنلا نال لبق وهلا قيتعهنع
 ىنعم ةقيدعلا نال ءاهالب ديدجةرطنقوءاطأب 4ةيتعةرطنق ليقام او هللا دبع

 هيلع عقاو لعفلاام نيبو لعفلا هلام نيب قر فيل ةلوعفملا نعم دي دجلاوةلعافلا
  قرعلا (ق رع) ةسايكلارسكلاب قذعلا واهلمحةلخنلاحتفلاب قذعلا(قدع)

 | هعج ةرجشلا قرعو ليبنزلااضياوهوبرطباب نم قرعدقو حشر. ىذلا
 قرعلاو قحملاطقرعل سبل وهل ىهف ةتيماذر اامح !نم ثي دخلا ىفو قورع

 بجوتسل عر زيوااهيف سر غيف هريغاهايحأ دق ضرا ىلا لجرلا“'ىجينأملاظلا
 ىمرافوه لبقوثن وي ورك“ ديدالب قارعلاوةيدابلابعض وم ق رعتاذوض رالاهب'



0 
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 (قشع)قارعلا ىلا راصىأ لجرلاقرعأوةرصبلاوةف وكلاناقارعلاو برعم ٠
 ءارفلا نعاضي آب رطباب نمةغل هنفواقمعرسكلا قشعدقوىس حلا طرف قشعلا 5

 1 و ل 0 ا ظ

 ةعودصا ويطول اهلا اولا يس وماهملاو سانلا نمدولوم لك ض
 هدلو نعقعو ةندملاهاظب داواضي وهو ص وصفلا نم برض قيقعلاوةَقيع

 مضلا,قعبهدلاو قعوهتقيقعقلح اذا | ذكو هعوبسأ موي هنعذاذا "در باب نم ٠
 رفاك لثمةَقَقع 0 مث رمعك قةعوقاعووفةقشمنزو هةعموأق وقع

 وع قاعايكالءعفءازج قذىأ قةعقذ ثيدخحاىفوةرفكو

 ةددقعلا ةوصو ورسم امروعتلاو رون ويددلاو قده ا تاور
 صمءاا|ىفةدوداضي أ ةقلعلاو ةقلع هن ةعطقلاوطظلغلامدلاقلعلا ( قلع)
 تابح ةأرملا تقلعوابم وه اهقلعدقو ىوطااضيأ قاعلاو قلععمجاو مدلا
 دبابو ةقاعلااهم تقلعف ؤ ءاملات ب رشاذاةبادلا ت تةلعو ةلام | ىف ىظلاقلعو

 قفط لئماذك لعفب قلعو قلعت يأ اقواعرسكلاب هب قاعوبرطةعبرالا
 ءادهشلاحاورأ ثي دخلا فو قالعأ هعمجو 'ىش لكس سيفنلا رسكلابقلعلاو
 .قواعملاو قالعملاو لوانتت ىأ ماللا مشب ةنطا رع قانرشع ريط لصاوح ىف

 . ةقالعلاو هقالعم وبف “ىثه. قلع يد لكو هو وحنو بنعوأ مل نم هب قلعام
 ةموصخل | ةقالع حتفلاب ةقالعلاو يعوحو طوسلاوسوقلا ةقالع رسكل ظ

 ىف هرافط أ قلعأو رجهكايقلعت,ت بن طسقلان زوي قملعلاوامهوحنو سل



 فاقلابا, *نيغلاو نيعلا لصف ا.

 ثردحلاىفو مدلا صعل عضوملا ىلع قلعلالاسرااضب اق العالاو اهشن !"ىشل 31

 . ةقالعنمةأرمالجرلاقلعواقيلعت ىلا قاعوقالعالا نم ىلا بح 7

 اهورذدتف ىلاعتهللالاق اهج وز دف ىلاءاسنلا نم ةقلعملاو هصحا أ هقاتعاو حلا

 مضن قمعلا ( قمع)|ةيلعت هقلع ىنععاضب | هقل عنو ىنعع ه قلعت وهقلعت وةقلعملاك

 دقو ةقيمءاهلعجايةامعاورثدلا قيمعتو ىداولاو جفلا و رثبلا رعقارحتف ونيعلا

 عطنت همالكىف قمعتو اةيمعتر ومالا ىف رظنلا قمع و ف رظ باب نم ”ىكر لا قمع
 مون نب ماس نءمرانب ذوالنب قيلمعدلو نمموفةقلامعلاو قيلامعلا(قلمع)

 ظ رك ذياب وكس و نودلامضب : قنعلا(قنع) دالب ||ىفاوقرفتممأممومالسلاه يلع
 ةقئاعملاقانعلاو ءاقدعئنالاو قنعلا ليوطلا قدع ًالاوقانعأ عمجاوثنؤيو ]
 حتفلا,قانعلاواةنتع اواقناعتو هسفن ىلا همضو هقنع ىلعهي دي لعجااذا هتتاعدقو

 | رئاط ءاقنعلا ل صأو ةيهادلاءاقنعلاو قونعو قنعأ عما و زعملادلو نمىئنالا

 هبابوهفرصو هنعهسح اذكنعهقاع(قوع) مسجل الووح مالا فورعم مظع

 طبثتلاقوعتلاوه ادحأ_.رهلغاوشلامهدلاقئاوعوهقاتعا اذكولاق

 مق ويعلاو مالسلاهياعحوتموقل ناك ماصمسأ قوعبو طيبشللا قيوعتلاو

 قبغ) “6 نيغلا لصف 4 همدقتب الاي زثلاواتب نعالاةرغا فرط ىفعىضم رمحأ

 قدغلاءاملا(قدغ) وه قبتغاف رصن با, نم هقيغدق و ىشءلا,برشلاق ومغلا

 ققرغ(قرغ)برطهبابوتر زغىأءاملانيعتقدغدقوريشكلا نيتحتفب .
 قيرغو قرغموهف هقرغو هريغهقرغأآو قراغو قرغوهفب رطبا. نم ءاملا



 قارغتسالاو اقرغتاعءزانلاوىلاعتهلوقهنمو(تلق)اه”دمىفوتسا ىأس وفلا
 قنعلا ليوطلا ءامملا ريطنم نونلاحتفو نيغلامضب قينرغلاو باعيتسالا
 ليللا قساغلاو ساجهبابو رظأ ليلا قسغدقوليللا ةماظلوأ قسغلا( قسغ)
 أذا ليللاوه نسا لاق بقواذأ قساغرش نمو ىلاعتهلوقو قفشلا باغاذأ

 وف 0 اكرثو دداشيو فقتي نانئادرابلا قاسغل م رمةلاهنالمقو لحد

 قاغلاوباواالا ولع ا فارة رك ميد شما والا داغر ورتمةئدر

 هقحتسا برك باب نم نمداقس بابا قاف ”وعو قالاغلا نونحسنف

 دق( وق افلا لصف لكشم ى أ قاغمداكزهيلعجتترأ ى داي

 جار +ةساءريغب كسل قتفوقتفنافهلثم اقشفتهقتفو رصن هءاوهةش'ىشلا

 * هقتاف كسملاب روفاكلاقتفاك * رعاشلالاق هيلع هلخدت ءىشهتحئار
 بأن ع نم نئشلان يب قرف (قرف) ناسلالا دب دح ىأ ناسالا قيتف لجرو

 دخاوقرفتوقرتفاوقرثناف هقرفت واقي رفت ء.خل|قرفواضي ًااناقرفو رص

 قرفىم هاني لاق ففخ نم هانقرف ان ارقو ىلاعتهلوقو قيرافتلاب هنمهقح

 وهو ةندملافورعملاكمقرفلاوءايأىف اق”رفمهانل زأ لاقددش نموقرفب

 نطبك اعيمحأ مط نوكي عم |اذهوناقرف عدجاو كر دق والط ررشعةتس

 لطابلاو قا نييهب قرفاملكو نارآلا ناقرفلاو نالمحو لمحو نانطبو
 ةقرفلاو ناقرفلا نورهو ىسوماشت ادقلو ىلاعتهللا لاقاذهلف ناقرف وبف
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 باطخلا نب رم هن ىمس ممسأ قورافلاو 0 مسالا

 | عضوملاوهوسارلا طسو اهحتفوءارلارسن كب قرفملاو هنعىلاعت هللاىخر
 . عضوملاوهو هلعمجالو هقرفمو ةيرطلاقرقم اذكر رعشلاه يلف قرش ىذلا

 , معصوم لك أولعج معاك قرافمقرفمللمطوقورخا 1قيرطهنم بعشني ىذلا

 ١ الو برط بابنمهنم قرفدقو فوخلاقرفلاو كلذى لع هوعمشلاقرفمهنم
 نيب قرفأ كيدو هل عم الو اض |ةقورف لججرو ةقورفةأسماو هقرف لاقي
 ١ اهعاك هتيل وأ هتبصان ىذلاوهو قرفآل جرو قورفمهف رعىذدلاوهوقرفلا

 قرفلاو حبصلا قلفىف ةغل نيتحتفب حبصلا قرف نمنيبأ م و ةقورفم

 1 دوطلاك قرف لك ناكف قلفناف ىلاعتهلوقهنمو قلقا اذا نم قلفلا

 قيرافأ ثيدحلاىفو مهمتك اقيرفلاو الاورام

 مومحاو هضم نمضيرملاو ةرفأو ةقرف عج قارف أو قأرف أ عج وهوبرعلا
 ىو هةدزرف عم قدزرفلا (قدزرف) دالاب مسأ ةّشرفاولقأىأ هأمح نم

 ةيطرلاّتقسف (قسف) مامههمساو قدزرفلا ىمسهبو نيجعلان م ةعطقلا

 , ىرخاأ ةغلهيفو رغ اقسفمغلا, قسفي لجرلاقسفو اهرشق نع تجرخ

 | ىف طق عمسيإ ىفارعالانب لاق جرخ يأ هبررمأ نعقسفو سلج بإبنم
 قبسفلاو ىلع مالكوهو بجعادهولاق ق قسافممر عش ىفالو ةيلهاججسا مالك

 برضو رصن هبابوهقش'ىغلاق لف (قلف ) ةرافلا ةقسوفلاو قسفلامادلا

 ىنك لاقيوقوقش ىأقوافهلج ر ىفو قلفتو قافناف هقلف لاقي هاتماقيلفتهقلفو
 هقلاف حبصلاقلف لاقي هنيعب حبصلا نيتحتفب قلفلاو ماللان وكسب هيف قلف نم
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 قلفلاو هلك قلل اوهليقو حيصلاوهليق قلفلابربذوعأ لق ىلاعت هلوقو
 ىعاشوقلتفاو ل جرلاقلفاهنملوقنت سججءلارمالاو ةيهادلاقزرلانزوب
 ايفصن هو ةنفلا ةقلف نطعأ لاقبةرسكلا اضيأرسكلاب ةقلفلاو قلفم

 شما قليفلاو هاون نعقلفتب خوحلا نمبرض 0 قيلفلاو
 ةديبعوب أ لاقاهقوفاف ةذوعب ىلاعتهلوقو تححدضق وف (قوف) قلايفلا عمجاو

 كلذ نمر غصأ ىأ كلذ َق وف وهريغصنزالف كل ليقاذا لوقتاك اهنوداش

 لجرااقا وتوبكدعلاو بايذلا نعياهنم.ظعاىأابقوفاف ءارفلالاقو

 تصخشا|ذا مضل ااقاوف قوش لجرلا قافولاتهبارو ف رمشل يمه الاع هيأ اكا

 اهحتفوءافلامغب قاوفلاو اوفعزتلادنعمذخأياماذكو هردصنم حيرلا

 رتل لو 0 فو نيود كرتتمم باحتابمالت قولا نم نيتبلحلا نييام

 ةقان اوف ردق ةداعلا ثريدحلا قو اقاوفالا هدنع ماقاام لاب بلحم

 ةحاروت 5 مضلاو حفلا اي اعنهلوقو

 حوقللا قاوفتهق اال ربع يسع يعاب ةفاكأو

 ةجاخلا اورقفلاةقافلاو:دحاوةرمالرابعلاو لدللاءان 1 نك قم ًاشهؤرقأ ىأ

 افأو هركحس نمو هضرم نهقافتساو قافلاقبالورقتفالجر لاق اتفاو
 قلق وهف ب رطباب نم قلق دقو اءزتالاقلقل (قاق) 6 فاقلا لصف 9+ ىنعع

 قيبللاوءابلار سكب قمللا (قيل) 6 ماللا لصف 9« هريغهقلق أ واقلق نالف تاب لاقتب

 بونلاهقبلاضي أ لاقيو مسباب نمقبل دقوهلمعيامب قيفرلا قذاخا لجرلا
 هريغهب هقلأ و هكردأىأ حدشفلااباقاك- هب قلو ربكلاب هقحل( قيل )هب قال ىأ
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 . ىأ ءاطارسكب قحلم رافكلاب كباذعناءاءدلاىفو هت ىنعماضي اهقحلاو

 ناكسرف مساق حالو اضعباهضعب قم اياطملاتةحالتو باوصحتفلاو قحال
 راجولاك ضرالا ىف قش روفصعلا ززوب قوقخللا (قحل) نايفس ىنأنبةيواعل
 يف هتف ب تصقوف 1 يي انا ردات ,.دحلا !ىفو

 وان الف لاق و ماى ا وزلرسكل هب قزل 00

 مضلاب اقوصلرسكلاب هب قصلوهب قسل (قصل قسل) ينجي ىأىتيزاوقزابو
 ىتسلبو ىبدكل وسل نالفود ريغهيهةصل اودريغهب هةسل او هب قصتلا وهب قستلاو

 هنانو هس + ىلا قعل (قعل) دح أو ىنعم هلكى نحب ىأ ىتيصلو ويسلو صلب و

 ةقعللا و ةقعاملاهذخ ًاتام مسا ما مشلاب ةقعلا و قعاللاةدحا درك! ةقعل 0

 سيذاكأ أ ةقفل م تيداحأو ٠ ب م -هطيخيف ىرخأ 0 0

 اولاقاعروتايمل الك ابقنعلا لب وط ىمجعا راطقالقللاو هقلقل رشّقو

 ىفوبارطضاوةكرحىفت وصلك !اذكوةتلقلا |هتوصوقلاقالاعمجلاوقلقللا

 ةدش ةقلقللا درمعوب 1 لاق ةقلقلالو عقن نكحب ملام هنعدللا ىكررم ثيدح

 عاب باب سمةاودلا تقال ) قمل توصلا
 مزليو ىدعتب اهبحاصاهق الوت ةدل

: 

 ةقبللا هنممسالاو ةليلق4يفةغل ةقالااهقالاو اهدادم حلصأ ىأ ةقيلمىهف

 اضيأعاب هبابو كب قلعيالىأ كب قيلبال ىمالا اذهو قبلبوثلا هبقالو



 "هو فاقلاب اب # مملالصق

 قاوفلاهبشىهوةزمط | حتتفب ةقألا ف لخد لجرلا قامأ (قأم)6#مبلا لصفإلع

 ملام ثد دخلا فوءردص نم هعلقب سفن هل اك جيشنلاو ءاكبلا دنع ناسنالا ذخأب

 ردغلا هبدارأ ليقو ةقد ملا نم مكمزابامءاكبلاو اكعلا هعنإو امذلا اووف

 7 ور را وقامأ عم طاوفنالاىلب امتاهف رطنيعلاقؤموثكنلاو

 نأ. )وةوةماكلا سفن ةنن «ملانالا اعفع سلو ىلعف وهوهيفةغل نيعلاق امو

 اونا كووط ا هنق (قحم)لدالافروك دمهناسولو وم لعفم هنأت تلا

 ةةعومرش او هلال ثالث مغلاب رهشلا نم قاحملا و قحتم او'ىشلا قحع و عطق

 باب نمهصاختا ىدولا قام (قدم) ةكدرهمف ةغل هةحم اودقك وقد ا

 هنم صخ |ةقرملاو فو رعم قرم لا( قرصص) صاخم ريغ ىأقذاممو قاذم وهفرمعن د

 ع همهسلاق ص واهق مرتك أ ىأ أضي ' ااهق رم او رصن باب نم ردقلا ق ىمو

 هلوقل ةقرامجراوخلاتيمسهنمو لخدهبابورخ الا نال نم جرخ ةيمرلا

 قراملا عججو ةيمرلانممهسلا قرع نيدلا نمز وق ري سو هيل علا ىلص

 قزمملاوقزمتفاقيز "ىلا قة زمو ب رضباب نمبوثلاق نم(قزم) قارم

 عطقلا قزملاو قزمب لكمهانق زموىلاعتهلوق هنمو قيزةلاك اضيأردصم حتفلاب
 برضلاو نعطلا ةعرسقشملا (قشم) ةقزماهدحاو قوزمملا بوثلانم
 هقلمت (قام ) ماوقلاةنسح ىأ ةقوشممةيراحورصن هباب وةباتكلاو لك الاو
 فطللاودولاقلملاو هل فطلتو هيلاد دوت ىأ رسكلاب اقالمتواقلمتهلقلمتو

 هنم قاعاو هبلق ىف سلامهناساب ىطعي قلم لج روبرطباب نم قلم دقو
 ( راتخم -«ه) ظ



 فاقلاب اب 0 نودلاو ملا لصف 7

 نم ىلامعت هلوق ةهذهو راقتفالاقالمالاو ءاسلملاةافصلا ةقلملاوت لف !* ىلا

 46 نودلا لصف ع ب”رعم ىم راق ف !قوف ىدل. ىذلاقوملا(قوم)قالما

 ةلك لثم ةقبنةدحاولاردسلا لمح وهوءابلا رسكب قبنلا فيفخن قبلا (قبن)
 بأي ١ نم هقتن دقو ضةدلاوهعزعزل / اقتنلا ) قتاز _ تاك لثماضيأ تاقبنو ملكو

 دقو شطلاو ةنخل : |قزنلا(قزن) هانعزعزىأ أ ل !انقتنذ او ىلاعتهلوقورصن

 .زرخوةوتسمهانسا 1تناك اذا نحمي قال رغت قد بر بنما فز

 مظنتلا قيسنتلاو رصف و مب ىلع فاطعاذ 0

 اهيردنمقشنواهمشعرلا قشتس أو هقن ١قهلخدأ َت 50 دا( قشن]

 مضلاب اتطن رسكحلاب قطن قطن دقومالكلاقطنملا (قطن) مثىأ ةبيط

 قطانالوتماصهلاممطوقو غيلبلا قيطنملاو هلك ىأهقطنتساوهقطان واقطنمو

 هرسف اممعأ ريسفتلا|دهو (تلقز هأ وسأم تماصلاو ناويحلاقطانلاف

 0 اقاعن واممعن 0 امم قعن دقو همنغب ىعارلا توص قيعنلا

 قافنلاو 53 اعامنز قلاب قهشإ ا قمنو لخد هيابو تتامةيادلا تقف 1

 أذ | ىلاعت هل وقددمو لامه ذورقفا لجرلاقفنأو قفانملال أءق م

 ىفبرس نيتحتفب قفنلاو ةقفنلانمماردلا قفنأو قافنالاةيشخ مكتمل



 م فاقلاساب # واولاىلان ودلا| لصف

 هلوقت ةماعلاو :اهنم عستملا عضوملا لب وارسلاق فينو ناكمىلا صلخت هل ضرالا
 ىئاقيقنرسكلابقن,ةجاح دلاوبرقعلاو عدفضلا قن (ققن) نونلارسكب
 هنبزاقيهتهقعورصن هباووهبتكباتكلاق ع (قع) اضيأ ولا ل قاع رو توص
 اومساعروةغل رسكلا,ةقرغلاوةريغصةداسو ةقرغلاو قرغل(قرع)ةباتكلا
 اولقثتسا مثقونأو قوناهعمج ةقانلا(قون) ةقرع لحرلاق وفَىلاةسفنطلا
 مل قنيأ اولاقف ءايواولا نما وض وعم قنوأ اولاقفاهومدقف واولاىلعةمضلا
 لما قونتسا لئلا فو رسكلاب قاين ىلعةقانلا عمجمدقو قئابأىلعاه وعمج
 لقتني و هريغب هطلخي مث «ىث ةفصوأ ثيددح ىف نوكي ل جراب رضي ةقانراص ىأ
 هدشنب سلعنب بيسملاو كولملا ضعب دنحناك ديعلانبةفرطناهاص ا وهيلا
 لما قونتسادقةفرط لاقف ةقاث فصو ىلا هلوحم لج فصوفارعش

 قاهن(قهم)ق وت لوةبالمهضعبو ةقينلاهنم مسالاو هيف قنات مالايفقوتتو ٠
 لصف نونلا مضباقاهنمضلاب قهني واقي سكلاب قون قمم دقوهنوصرامسا
 دعوملاكهنم لعفمقبوملاو كلهاتوبو رسكلاب قبيقبو (قبو) .واولا
 رسكلابقب و ىرخأ ةغل هيفواقب وم مهدب انأ عجو ىلاعت هل وق هنمو دعب دعو نم
 ملهأ هقبوأو امهفءابلارسكب قمل قبو ىرخأ ةغل هيفو نيتحتفب اقب و قبو .

 قيناوملا عمجاودهعلاقائيملاو هنت |اذاةقث امهفءاثلا رسكبقشهبقثو (قثو)
 هقاثمو ىلاعتهلوقهنمو ةدهاعملا ةقئاوملاوقاثملا قثوملاو قيئايملاو قئامملاو
 قائولاو قاثولا او”دشف ىلاعت هللا لاق ه”دش قاثولا ىف هقثوأو هبكقئاو ىذلا
 قئودقو رسكلاب قاثو عملاو مكسحلا 'ىشلاقيثولاو هبف ةغل واولا رسكب



 فاقلاس اب * واولا لصف 2

 ققئوتو ةقللابىأ هرمأىف ةقيثولب دذخألاةبواقشو راص ىف رظب اب نم

 هنمقثوتساو ةقثهناهلاقاضي أ هقثوو قئوموبفاقيثوت“ئىشلا قئووهاثمهرمأ

 ةيورضملامهاردلاقرولا(قرو)دعوهبابورطملاقدولا(قدو) ةقيئولاهنمذخأ
 تاغل ثالثة رولا فو رشعلاعب رةقرلا فثي دخلا فو فيفختلا,ةقرلا اذكو

 اضأ وهو 3 |ردلاريثكق ارو لج رودكودكودكل ثمقرووقرووقرو

 ةرجشو ةقروةدحاولاباتكلاو رجشلاقاروأ نم قرولاو شكو قروب ىذلا

 ىعمصالالاق هقروجر خر جشلاقروأو قاروالاةريثكىأ ةقيرووةقرو

 ةرجشلا ةقراولاواقيروناضيأقرؤورنك أفلالاو قروأ و رجشلا قرولاقب
 كلذريغو لب اومثارد نم لا لاءارلاحتفباضي أ قرولاوةنسحلا قرولاءارسضحلا

 قسو ردصمقسولا (قسو) داوس ىلااضايبابن و ل ىفنالءاقروةمامحا/ لاو

 ليللا للج اذاف قسوامو لالا و ىلاعتهلوقهنمو دعو هيابوهلمح و هعمج ىأءىشلا

 نوتساضي | قسولاواهقسو دقف هل تعمتجاف ضرالاو راحبلاو راجشالاولامجلا

 ماظتنالا است الاو رام او لغبلا لمح ر قولاو ريعبلا لمح قسولا لملحل لاق اعاص

 د دقي مةءالغإ ىلغي محللا ةقيشولاو قيشولا (قشو) هام هام ريعبلا قسو أو

 . رانلاهسم الدي دق ةلزنئ هنا مهضعل معزوز وكي دي دق ىتب ٌُ وهورافسالاىف لمحو

 (قفو) مر ىأم ارح ىلا لاقف ديص مح نم ةسبايةقيشوب ىفاهن | ث يدا ىفو

هاظتلاو قافتالا قفاوتلاوةقف اوملاقافولا
 ' نم هللاهقفوو هفداصى ا هقفاوو ر

 م ماحتل الك نيئيشلانيب ةقف اوملانم قفولاو قيفوتلالًاسّلا قفوتساو قيفوتلا
لمنافك ردقنبلا هه ىأهلاعقفو هتب واح لاَ

 ةقوقولا (ققو)هيف لضفا



 ع

 م /,6, فاكلا باي#فتلالا لصف# فاقلاب اب # ءاملا ىلا وا ولا لصف

 قاوقولا دالبوىودلاهن:ذختبرجش قاوقولاوقرفلا دنع بلكلاح ابن

 هنمو بذكلا ىف رارمتسالاماللان وكسب قلولا (قلو) نيصلادالب قوف

 هقمودقو ةبحلاةقملا (قمو) كتنسل ا هن وقلتذ ااهنع هللا ىضر ةشئاعةءارق
 ءارلاحّتفب قرهملا (قره) د6 ءاطا لصف قماو وهف هبح ا امهمف مملارسكب هع

 ةقارهءامطا حتفب هقب رس ءاملاقارهو قراهم هعجو ب”رعم ىسراف ةفيحصلا
 هقرهم ءاملاةرهأىرخأةغل هيفو ةقاراقيريقارأهلصأو هيصرسكلاب
 ءيثلاو قبر مموبف ةقارها قب ربي قار هأ ةثلاثةغل همفو لعفي لعف أل عاقا رها
 (قري) *ءايلا لصف همد قب رهأ ثي دخل ىفوءاطاحتفب اضيق اربمو قا ربم

 ضيبأ (ققي) ناسنالا يصيءادو عرزلا بيصتةف !وهوناقرالا لثمناقريلا
 ءامقلا قمايلا (قماب) هيفةغل ىلوالا فاقلا رسمك و هعدان ضايبلا دب دش ىَأ قش

 . قماليهعمج وب رعم ىسرأف
 ب فاكلا با ل

 ريرس ةكرالاو ةكارأ ةدحاولا رجش كارالا ( كرأ ) فلالالصفإ#

 (كفأ)كئاراابعمج وةلجح وهف ريرسهيف نكب ملاذافتدب وأ ةبق فني زم دجنم

 كفالاو باذك ىأ كافآ ل جرو سكلا,كف أ كفأدقوبذكلاكفالا

 ىلامتهلوقهنمو برضهءابو؟ئىذثلا نعهفرصو هبلق ىأهكف ا ردصم حتفلاب

 تلقا اهلهأب ةدلملا تكفتتاو انءاأ هلع اندجو امع انكفأتل انتتجأ
 ىىلاحايرلا اضيآتاكفت وااو طولم وق ىلع ىللاعتهللا ٍاهبلق ىتلان دملاتاكفن لا و

 ىلامتهلوقو ىآرلاو لقعلا فرعضلاوهونوفألل كوف أملا واب اهم فلتخي



 فاكلاب اب ءاخ | ىلا فل الإ لصف 58

 فد برسالاكن آلا ( كن )١: نفأ رح قزيساجاكا نم هنعف وب

 ىحبملو عم |ةينب أ نم لعف و كن الا هينذأ ىف بص ةنيق ىلا عمتس سام ثي دخلا

 ةدحاولا تفتلملا ريثكلار بعلاكيالا (كبأ) دش شاول ال | الادحاولاهيلع
 ىبهف ةكمل باحصأ 0 ىيهفةكي الا باح.صأ ارق نفك |

 هبابو عطقلاكتبلا (كتب ) 6ءابلا لصفإلم ةكمو ةكب ل امامع ليقوةيرقلامسأ
 نمريعبلا كرب ( كرب) ةزكللددثاهعطق ءاعن الان اذا كتبو رصن وب رض
 خانتساف هخان زنك الاوليلقوهو ارق ةحاصةك أ أو خانتسا ىأ لخدباب

 ء .ثلكو اهف ءام ا ةماقال كلذب تمس لبق كبل و 0

 كراب لاقبوةكر ربلابءاعدلا كيريتلاوةدايزلاوءاغلا ةكربلاو كرب دقفماق

 كرابتو رانلا ىف نم ةاروبد أ ىلامتهلوقدتمو كيو كيلو كإق و

 هب كرتوىدعتال لعافتو ىدعتي لعاقن اال |لتاقتو لتاق ل اثم كران ىاهلا

 درامبمابو اهقد هقنعكبو قدلا :هعردصمكللاو محز كب (ككب ) هب نع

 اهنالكلذب تيمسليقو سانلاماحدزال كاذب تيمس ةكم نطل 7 اةكبو

 انرك ذدقو ةدحاواتلعجناتلك اهدا كلب وةرباجلا قانع !كست تناك

 , دءاتلا لصف 4 ىكب تئش ناو ىلعب هيلا ةمسنلاوءارلا با, ىؤفتوم رضح ىفدنا رعا

 كورتملاهثارثتملاةكرتو ةكراتم مييبلاةكر انورصن هبابوهالخ ىلا كرت(كرت)

 ةءالا لصفإلل ككتلا ةدحاو ةكنلا (ككت) سانلانمليج كرتلاو
 كبح كايا عمجو هوحنولمرلا ىف ةقيرطلا ةكيبحلاو كابحلا (كبح)
 لاقو موجنلا قئارطاولاق كلا تاذءامسلاو ىلاعتهلوقو كئابح ةكيبحلا عمح و



 1 فاكلا ار## ءاخأ لصف

 اذا متاقلاءاملاو ةنك اسلاعيرلاهبت ماذا لملاك 'ى *لكر سكت كلا ءارفل
 ىفو كبحاه سكن ةدعجلاةرعشلاواضيأ كبحاط دي دحلا ودوم رلادب تل ص

 نالاو برضهيايوهحسن داحأ بوثلا حو كي.حهرعشن لاح دلا ثب دح

 ةسئاعز أ ثي دخلا ,ىفو هتكشتح ادقف هامعتنسح أوهتمكحأ ”ىش لك ىنارعالا

 همكحنو رازالا دشن ىأ ةاللصلا ف عردلا تحن كبتحن تناك ان ءىاعت هللا ىضر

 مالغوةكرح ىأ كار> هبامو كرحتف هكر حو زن وكسلادض ةكرحلا( كرح)

 لهاكلاوهو نيفتكلا عورف سرفلا نم كراخلاو 5 ذفيفخىأ كرد

 هلاثم ىلعديدحلا نم لمعياماضي |كسحلاو نادعسلا كسح كسحلا (كسح)

 كح ىلا كتحاو دربا.نم ؟ىشلا كح (ككح) ركسعلات ال !نموهو

 كراع شكلا اك طا ؤوردقل ضرع و نت رع أ هيافلكتت وهو ةءلغفعش

 كلي “ىثلاكلح (كلح) كلا دنع*ىشلا نع طقسام مضلابةك اكناو
 . وس لاقيدا وسلا نيتحتفب كال اوهلثم كل ولح اومد اوسشاةك واح مهلا

 نال اخدنم اووي اق هوه ا نقلا كاد وود وس وهزم علا كاع لكم

 سصرفلا كح ( كنح كنح) داوسلاددشلا ماللا تفي كوكلخلاو نعم كناحو

 و يا سبب بابا هيف ىف لعج

 يبي و 7 اا

 واولا حتةباضي اةكوح وةكاح موقو كئاح وهف اضي أةك ايحولاق هبابوهجسن



 فاكلاب اب  لادلا لصف مم

 *قودللا كاردالا( كرد) لادلا لصفإل# ةكاحنعضوملاو كئاوحةوسنو

 هكردأو هنامز كردأ يح شاعوهكردأّ  >ىشم لاقي قاحللا هباوصتلق

 ىنعع هكرادتو تافام كردتسا وهل , ىأ رغل اومالغلا كردأ ودار ىأهرصس

 | 1 اذا >ىلاعتهلوقهنمو مط وأ ثرخا قط ىأاوقحالتموقلاكرادتو
 لعفل مسا وهو كردأ ىأ كارد مطوقو مغدافاوكرادت هلصأو اعيمحاهف
 هسا ”لعذ كارد نم كقملاملا كرحمو نكس ةعبتلا كردلاو مالا

 كردرخ ًالارحعقلاو تاح ردة: اوتاكردرانلاو اياه لزانمرانلاتاكردو

 ةدعبات ىأ هتوص لجرلا كرادلاّع ةكاردملا رسكلاب كاردلاو كردو
 أولاق._منأالا لعفأ نملاعف ”ىجاماق وك ا ردالا ريثك-لاديدغتلاب كا”ردلاو
 مدالا كعددقو عطق هبابو كلدلا كعدلا(كعد)جاودزاوا اةغل كا رد ساسح

 قدلا كدلا (ككد ) اس”رق ىآبر لا ىفنالجرلا كعادنوهنيل ىأ مصخلا و

 اتكدف ىلاعتهلوق هنمودرهءانوضرالابدا وس ق>هرسكو هيرضاذ!هكددقو
 لاق اكدهلعج ىاعت هللا لاقك وكد ماو كد ضرأ ىم شفخالالاق ةدحا وةكد

 ءىرقواذ ذه كداذهلاعج دا رأوا كدهكد لاقهن اك اردصم ن وكين أ لمتحمو

 سل الف ركدمللملا نالضرالا ف دخ ءاكد اضرأ هلعج ىأ كلاءاكد

 ريرجث ب دح ىفوهو عفت ري ملو ضرالابهنمددشلاام لمرلا_:رم كادكدلاو

 كلد(كلد) ةيلص أ نونلانولعجيس انو هيلعدعقي ىذا |ناكدلا و حتفلا, ةكدلاو
 ةالصلامق أ ىلاعتهلوق هنمو لخدهبابوتلاز سمشلا تكل دورصن با, نم'ىذلا

 هريغو ب رط نمهب كل ديامحتتفلاب كولدلا واهم ورغاهك و لد لبق و سمشلا كولدا



 11 فاكلا با, * نيصلا ىلا لا دلا لصف

 ءانبلا نم فاسلا كامدملا (كمد) لاستغالا دنعمدسج كلد لجرلا كل دنو

 'ىشنلا كر (ككر)ة6ءارلا لصف كوبدوةكيدهعمحو ف ورعم كيددلا(كيد)

 نم هعطقا مطوق هنموكيكروبف فعضوقرةك اكروةكررسكلاب كري

 35 أ ثيدحلا ىف و هفعضتسا هكرتساو قرح نملوقتةماعلاو كر ثيح

 ديبعىفأ بي رغيف (تلق) هله ىلعراغيالىذلا وهو ةكاكرلا نعل مالسلا هيلع

 سدبملافو ددشم مومضم لمحملاىفو فئنخ م ومضم ةك اكرلاىورطاو

 ةكمرلا (كمر) همالك نييملاذا كنتم نا ركسواصن الاطبض ففخم حوتفم

 رامتأو رام لثم كامرأوتاكمرو كام راهعمجو نيذاربلا نم ىئنالا نيتحتفب

 كبس(كبس)(نيسلا لصقل كومريلاءوب هنموماشلا ةيحانب عضوم كومربو

 فرط كينسلاو كئابساهعمج وكيس ةضقلاو برض هبابو اهءاذأاهريغو ةضفلا

 ىلا ارفك ارفك اهنممورلا كج رخن ثيدحلا ىفو كبانسهعمجو رفاحلا مدقم

 هريخةلق وهظلغ ىف كين !اهيلان وجر خي ىلا ضرالاهبش ضرالا نم كدنس

 رداقلاوهو حافسلا كافسلاو برضءبإبو هقاره عمدلاومدلاكفس (كفس)
 ةكسلاو تقاضوثمص ىأدهعماسم تكشساو رامسملا كسلا( ككس )مالكلاىلع

 مطوق هنمو لخلا نم ةفطصملاة قي رطلااذي أةكسلاو ضرالااهبثر 2ةديدح

 هك ذ ثيدحاذه (تلق) ةحقلم ىأةروبأمةكسوأةرومأمةرهملاماربخ

 سصأ ىفهرك ذاضي | ىرهوجلاو سوهيلعدللا لص :لانعةغللاةممأونوثدحلا

 اهب ثرحيلاةديد | اانهةكسلالوقي ىىمصالاناكو #١ ثردحخاىفو لافو

 اضب اذكملاو عرز وأ جاتن لام اريخمالكلا اذهىنعمولاق ةحلصمةروب 0 00



 فاكلا باب *نيشلا ىلا نيسلا لصف 1

 كلسلا (كلس) ىبرعبيطلانم كسلاو ةشوقنملا همها اردلاةكس وقاقزلا
 هف هاخدأ ئأكلسنانءئىشلاىفء ىثلاكلسردصم حتفلابو طيخ ظارسكلاب
 هق لس ونيم رجلا بولاق ىفدانكلس كل ذك ىىلاعت هللا لاقرصن هاب و لخ دف

 نع اهس هنظأو لخد هباوهيف سهذاذا قيرطلا كاس لدالاىفرك ذيموةغل
 كمسورصن هباواهعف رءامسلاهللا كمس(كمس) ادصق كرتبالا م هنالهركذ
 هبدحاو فورعم كمسلاو هفةس حتفلا,تيبلا كمسو لخد هبابو عفترا"ىشلا

 ديزوب|لاق كاوسملا كاوسلا ( كوس) كومسو كامب كمسلاعمجو ةكمس
 كاتساتلقاذاو اكيوستهاف ك”وسوبتكوباتك لثمواولامضإ كوسهعمج
 لخادتلاو طلخلا كبشلا (كبش) 6نيشلا لصف مفلارك ذن ك”وستوا
 ديدحل نم ةكبشملاكيبابشلاةدحاو ةكابشلاو عباصالا كيبشتهنمو
 عج ( كرش) طاتخا مالظلاكبتشاو كابشاهعمحو ابهمداصي ىلا ةكمشلاو
 ءاسنلاو ةكبرشةأرملاو فارش اوءافروشو ف رشلثم كارش "أ وءاكرش كايرسشلا

 ثاربماو عيبلا فهكر رشواكراشن دقوا ذك قاكتشا ودك رشراص هكراشو كئارش
 رابشأو ريشك كارشأ هعمجو كريشلا مس الاو ةكرش هماعن هماع لثم هكرشب
 ُْق هكرش و ىلاعت هل وقو ارش وهف ف كرش ًادقورنكلااضا كرشلاو

 م داق لمج ىأكر شاك شو كل مث رش اوهنف كب رشهلعجا ى ى اى ص ا

 دض كشلا (ككش) ةكرش ةدح اولادناصلا ةلابح نيتحتفب كرشلاو

 ( كوش ) هريغ هبف ككشو ككشتو در باب نم اذك ىفكشدقو نيقبلا

 كوشلاةريثك ةكاشةرجشو كوشوذك ئاشرجشو كوشلاةدحاو ةكوشلا



 اان فاكلا باب * ءافلا ىلاداصلا لصف

 3 يشم اءرق لعرلا كافو هديح ف تاغ ا كرملا هتك اهو
 كوش كاشي هلعاف مسي ملام ىلع لجرلا كيشو لاقامهبابو ةكح وشه دسج
 هلع لعج اك« وشت طئاخلا 3 ك”وشوح السلا دخلا وسأبلاةدشةكوشلاو

 ا رار علا 5 وشوك ويفلا وبنك ؟ وفي كرو هك و نم رينو كا وشلا
 كد (ككص) رقفلاكلعصتلاو ريقفلا كولعملا( كاعد) *داصلا لصفإ#
 كَ رعم ىد راف 3 0 كصلا دابهج ا م ود ه4 وابرض

 دفاتر هسا ل 0و ءنزو

 ةكحيذ لجرو هللاهكح ذأو نعم كحيضتساو لجرلا كحاضتو ىنععهنمو

 كحيضيامةكوحخالاو هنم كح ضي ابن وكس ةكححضو كحيذلا ريثك ءا ا حتفب
 هباو كل دءئشلا كرع ( كرع) :6نيعلا لدفإ# قيضلاكئضلا(كنض)هنم
 ءارلامضياضي |ةكرعملاو ةكرعملاو كرعم ا اذكو بر !عضوم كرتعملاو 0
 اذاهتكيرعتناللاةبو سلس ىاةكرعلانيانالفو ةعيبطلاةكبرعلاو

 0 كاكعو ككعابعمجو نمسلا ةينا م ذلانةكعلا ( ككع) هو ريكا

 عضع ىذلاكلعلا (كلع ١ و وطث دخلا ىو روغتلا ىدلب مما

 لصف جزلىأ كللع ؛ئثواضي |ماجالا سرما| كلعو رصن باب نمهك-اعدقو
 اهمضوءافلاحتفب ةرغىلعلتقلاكتفلاو ءىرذكتافلا ( كتف ) * ءافلا

 ناميالادبق ثيدحلا فو رسكلاومغلا,كتفيو كتفي هب كتف دقواهرسكو

 كرفأو رصن بابنمهدبب لبنسلاو بولا كرف( كرف) نمؤم كتنبال كتفلا



 فاكلا يا #« فاكلاىلاءافلا لصق 2 ”5
 ءئشلا كف (ككف) لكؤيف كرفب نأ حلصي نيح وهواك,ر ف راص لبنسلا
 لاقي ىحللا كفل ا واككفتاضب أ دككف وامهكف دقفامهلصف نيكتشم لكو هصلخ
 حتفب نهرلا كاكفو اضءاكتفاو هصلخ نهرلا كفو هيكف ناب ل اح رلا لثقم

 نمهتبق رتكفن او در ةنالثلابابو اهقتعأةبقرلا كفو هب كتفءاماه رسكو ءافلا
 اذاهعصأو ا همدق تكف ئافنالف طقسو امئاقلازام ىااعاقنالف كفنااموقرلا

 كلفلاو اهمرادتسالاكل ذب ت يمس حتفا ا. لزم اةكلف( كلف)تلازوتجرفنا

 رك ذود رفافز وحشماكلفلا ىفىلاعت هللا لاقثن يوك عجودحاو اوةنفسلا

 لاقو عمجل اود ارفالا لمتجيو تنافر -عمأ !ىفىرحن قل | كلفل اوىلاعت هللا لأقو
 تناك اذا اهب به ديدي كو عمش مهم نرجو كلفل اى مدكاذا ! دح ىلاعت

 ىلاكلفل !لوقبهيوسسناكو ثن يف ةنيفسلاىلاو رك يف بكرم ىلاةدحاو
 نيبو دح او وهوا ب الط سدو حاف ىها ل١ كلفلل كلفلار يسكن 2

 لع لمف عج أ زاجاماف بهرل وبهرلاو اوما برم برع
 موحجنل !كالف ا دحاو كلفلاو لعف ىلع لف بشن تت دسأ ودسألثم لعف

 كنفغلا (كنف / بشخو سشخو دسأ ودس| لثم لعف ىلع ءمح نا ز وح ولاق

 اذاني دحلاى و ةةفنعلا دنع نييحللا فرط ك.دفلاو ورفلاهنمدختب يذلا

 لصف ةفغلاام ا ىنعب نيكسفل | سنتالفتأض 5

 زبخ كمكل ا ( كمك ) ى اركلاممجلاورئاط ىركلا (كرك ) * فاكلا
 ثيللالاق سبايلا ادم ىرهزالالاق ة# تلق 98 ب”رعمىسرافوهو



 ضنا فاكلاباب * مملاوماللا لصف

 مخلاب كللا وهب غبصي رمحأ 'ىشتفلاب كلل( ككل )ة6ماللا لصف لعب ”رعم هنظأ

 كالولاقهبابو كلعهفىف“ىشلا كال ( كول ) باصللا ىف لصنلا هب كر هلفن

 وهءارفل لاق اكتم نط تدتعأو*ىرق (كتم) ةمملا لصف # ماجللاسرفلا

 هب كسمتو 'ىشلاب كسمأ ( كام ) جراالاوه شفخالا لاقو دروامزلا

 الوءىرقو اكس هيك ماذكو هب مصتعأ ىنعم هلك هب كستم اود. كسمتسأاو

 ىاكلذلاقنأ كسامتامو تكسمالكلا نع سمأو رفاوكلا مصعب اوكسمت ٠

 نم كسملاو ةيقب ىامضلا» ريخ نمةكسم هيف لاقيو لخبلا كاسمالاو كلامتام

 ىالاولاطملاكعمل(كءم) مومشا اهيمبرعل |تناكوب”رعم ىسرافسطلا

 تكعمو لد ىامدالا كعم أولاقامب رو عطق هبابو هبهلطم ىادش دي هكعم لاقي

 ىو هخمجرخأمظعلاك كم (ككم) اكيعماهيحاصابكعموت غرم ىاةبادلا

 كوكملاو مارخلادلبلاةكمو اودقتستالىا مكنام رغىلع اوككمت الثيدحلا

 لطرلاونالطر انملاو انمزامت أ ةعبسوانم ةجليكلاو تاجليكث الث وهو لاكم

 فصنوليقاثهةعبرا راتسالاو راتسااثلثو راتساةقوالاو ةيقوأةرشعاتنلا

 طاريقل اوناط ا ريق قن ادلاو قين اود ةتس مر دلاو مرد عابسأ ةثالثو ثردلاقشملاو

 ةيناع نمعزجوهو 3 ردن سدس ةبخاو براتبح جوسطلاو ناح وسط

 اكلم رسكلا لع كلم(كلم) كك اكمعمجلاو مرد نمأ زج نيعبراو

 ةأرملا كلامو حصفا حتفلاو ىنيع كلامو ىنييكامءوشلا اذهو مملارسكي

 كلملاو لاما كلم لاقي هلاكلم هاعجاكملع ءىشل كل مودسعلا كوامملاواهجوزت

 كلملا دبعنءماشهلاخيفقدزرفل لاق كلم وبف



 قاكلاب اب # نونلا لصق هاي

 هن راقب هونأ حس هماوبأ * اكلم الا سان |ىقهاثمامو

 كل صن وهوبأ كلمملا كلذ مأوبأ كالممالا هيراقب ىح سانلاىف ةهلمأم لوي

 اهاياءانجوز ىأ ةنالقانالفانكلمأدقو وزنلا كالمالاومدقمءانثتسا هنال

 ةهرلا نم توه رلاككلملا نمت وكلملاو هك الام نم لقتال و هك الامأ نماشجو
 ذقت لثم كلمو كلمو كلم وبف زعلاو كلااوهو قارعلا توكلمهللاَقب

 كولملا عما و كيلموأ كلام نم روصقم كلملاو كلم نم هفخم كلملان اكذكنو

 زلم دعواربق هكلمهلعو ةكلمم عضوملاو كلملامسالاو كالمالاو

 هناف نقلا ده خضوهوهاوبأ كلم وكلم ىذلا وهواهبمضو ماللاحتفب كلمت و

 ىرتكملا نقلا ليقو سقف نبثعشالا د دح قوهو هاوباو وه كلم يذلا

 كلميال ىأ نيتحتفب ءىش هتكلم ىفامو؛ئش كلم ىفاموءىش ؟لم ىفاملاقبو

 لخديال ثيدحلا ىفو كيلا ىلا عينصلا نسح ىأةكلملانسح زالف وايش
 كالملقلا لاقي هبموقياماهرسكو مملاحتفب صمالا كالموةكلملا*ىبس ةنجخلا

 دحاو ةكئالملانمكلملاو كسامامىأاذكلاقنأ كلامتامودسملا

 كسنلا (كن) ه«نونلا لصف اضيأكئالموةالملاقيوعمجو
 ىإكسنتو دشرزز و اكسن مضل كش كن دقو دياعلا ل ساتلاوةداسعلا

 نيتمضب كسن عماو حر لا كسل واكس: راص فرظ باب نم كسن ودعت
 نيسلا حتفب كسنملاو دشرنزوباكسن مغلا,ككسنبهلل كسن لوقت كئاسنو

 ةمأ لكل ىلاعتهلوق امهم؟ئرقو كلاسنلاهيف عذت ىذلا عضوملاهرسكو
 هتب وقع غلابىأ مهف باب نم ةبوقع ناطلسلا بن (كبهن) انمانلعج

 ا ا



 ١ 1اننأ فاحلان ا # ءاطا اوواولا لصف

 اهفظنتو اهلسغىف اوغلابىا رانلا اهكرنتل وأ باقعألا اوكنا ثيدحلا ىفو

 ( كدو) 6واولا لصف لحال امباطوانت ةمرخلا كاهتناو ءوضولاىف

 كارولا (كرو) اضيأ كيدو كيدو ةنيمسىأةكيدو ةجاحدو للا مسد كدولا
 عضو ىنملا ىلع كروتلاو ذفن ودشن لثم هفخ دقو ةث ؤمىهوذخفلاقوفام

 ىفكروتلاهركيناكهنامهاربا ثيدحامأو ىنعلا لجرلا ىلعةالصلاىف كرولا :
 رخ آلا ثيدحلاهنموٍضرالا ىلعامه ادحاوأ نيتيلالاعضوديري اعافةالصلا

 ىدحأ عضوو هياجرىنث ىأةبادلا ىلع كروتواكر وتم لجرلا دجس نأ ىب“
 اعيرس ىأاكشو جر خوقارفلاةعرسنيبلا كشو (كشو) جرسلاىف هيكرو
 اذكنوكينأ كشوبمطوقهنموريسلاعرسأاك اشياكشوي لجرلا كشوأو

 كعولا (كعو) ةكيدرةغا ىهونيشلاحتفب كشويلوقت ةماعلاو نيشلا ر سكب
 (كته) دءاطا لصفإلم كوعوم وهف دعوباب نم ىف | هتكعو دقو ىّ ثغم
 ددشراتسالا كتهوب رض هءابو كتبماذ كه دقوهءاروامعرتسلا قة رخكنملا

 كلبيىشلا كله (كله) حضتفاىأ كتبو مضلابةكلتطا مسالاو ةرثكلل

 مضبةك لهو اهمضو اهرسكو ماللا حتفب اكلبمو اكواهواك اله رسكلاب
 ىرجيامم تسيل رداصملارداون نمةكلهنلا ىديزيلا لاقمضلا,كلط ا مسالاوماللا
 لهو ةزافملاهرسك و ماللاحتفب ةكلبملاو كلهتساو كلهأو سايقلا ىلع

 ىقءاجو كالهو كله ىلعكلاه عمجي و ب رضهبابو هكلهأ ىنعع مك ةغل ىف
 ةكلطاو سرا وفىف هانرك ذامىلع ذاشوهو كلاوطاىف كلاه نالف لكلا
 ك”وملا (كوه) و دج ىأ مالا فلجرلا كمبعا (كمحه )كالطااضبأ



 ماللا باي # فلل الالصف + ٠*5

 نسحلالاق ىراصنلاودووملاتك ”وبنكمتأن وك ”وهنمأ ثيدحلاىفو ريحتلا

 نوريحتم هانعم

 6# ماللا باب ل
 ءامس|ن الة وم ىهواهظفل نم اطدحاواللبالا (لبا) *ىفلالا لصفإ#

 . ابرومزالاط ثينأتلافنييمد آلاريغل تناك اذااهظفل نم اطدحاو اللا عومجا
 نوديرياعافنامغونالب ا اولاقاذاولإبا ماو فيفختلاءابلان وكسب لب ااولاق
 ىلاوتا اشاحيتساءابلا حتفب ىلب الب الا ىلا ةبسنلاو مغلاو لب الا نم نيعيطق

 اذهو لاقل بباب ريطواق رف ىا لب ابأ كلب !تءاح لاقي شفخ الا لاق تارسكلا
 لوباهدحاو بضعب لاقو هلدحاو ال ىذلا عملا نم وهوريثكتلا ىنعم ىفءىجي

 تلق#ادحاوهليفرعتبرعلا دجال ولات ليب اددحاو مهضعب لاول وجع لثم

 نم قرفلا مثوديدابعو دب انعطةفانزوهريظن وديداباريط ىنعمو انزوهريظن

 نع عنتم ا كلا لبأ هنأ سما نع لج رلالب أو هلذح اوال هب وبيسلاق سانلا
 لوتقلاهنب ىلع مالسلاهيلعمدا لب اندقل ثيدحل!ىفو اضيالباتو اهءاشغ

 ىوماعطلانملقثلاو ةماخولا نيتحتةب ةابالا وءاوح بيصير الاماعاذكواذك

 ا 1 أ لايولانم هتلبو هلصأو هتلب اتسهذدقف هناكز تءدأ لام لكثيدحلا
 نومس اوناكو ىراصنلا بهار لبيب الا و دحو هاد ودح | مط وةك ةلاواولا نم
 ءاق رطلا نم عون وهو رجش لثالا ) لثأ) نيليالا ليبا مالسلا هيلع ىسيع

 ميلا ىصوىف ثردخاىفو لام لص ذاخت | لث اتلاوتالنأ عّمج اوةلثأ ةدحاولا

 نم كلذ تامفلاقبو“ىثلاةدم لجالا( لجأ )الملأ أتم لام نملك أ يهنأ



 ما ءاللابإب د فلالا لصف
 لح ارلاوةةكفملا 5 ةزمطاحتفب كلجأ
 رصن هبابو هجيهوهانج ىأ| رش مهماع لجأ وةاجاعلاو لجاعلا هضةةلج الاو
 ريبج نبت أ و خلاق برضو

 ا ان|لحاعقاونرتحادق * مهعبي تأذ مماهرماو

 قي دصتلا ىف معن نم نسحأ أوه سفخالا لاقمعن ليسا ود لح وهف كا
 لع أ عنك د ىلزالاقيم ىقلال ر هلا (لزأ / ماهفنتسالا ىفهنم نسحأ معنو

 الا مقتس.ب يف ذه ىلا بسن م لزيل ميدقلل مط وق ةملكلا هده لأن اوعلا
 حمرلاىف | ولاقكىلزاا وانق فخأ الل ًءابلاتلدبأم : لذا لاقراسلا

 نم ليوطلا كوشلالسالا 6 آ) ىلا دل يا
 لكو هليوط دملا نيل ىأ دخلا ليسأ لج والسأ حامرلا ىمستو رجش )كوش
 لاق لوصالادخاو لصالا (لصأ) ف يوما ره لم ادق ولسا لمواد
 لصالا لصفالو هلا المطوق دس نيدكلت اهاتماو له زم لييطأ
 لصأ هعججو برغا |ىلارصعلادعب تقولا ليصالاو ناسالا لصفلا وهلا
 لخد لصا دقو نارعب وريعب لئماضي أن الص أو ةايصأ عج 2 كسا ولاا

 500 ىأ أرلا ك2 ىأ ىأرلا ليصأ ل جرو اللص ئمءاحو ليصالا ىف
 اهنيخ أ ىهو تايحلا نم سنج نيت هتك هالو لاا رز نيم ع وينو
 لاقباودلا لبطصالا ( ها |ةلضاةعاوو اكلاحدلا رك ذىفثيدخاىفو

 ساجو لخدهبابو باغلفأ (لفأ) برعلاءالكنم سدِل لبطص الاو رمجوب |
 ا
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 ةد>اولاةرملاحتفلابةلك الاواضي أ الك امورمدن باب نم ماعطلا لك أ (لك ])

 ةلاحلا مسك الا وةص رقلااضيأ ىه و ةدحاولاةمقللامذلابو عبشتّىح

 لوك | هلكورجشلاو لخالار علك الاو ةكرلا وفة لاك ا ماعلكؤ يق لا

 لك الاريشك ىأت زم نزوبةلك لجرو ماد املك | أىلاعتهلوق هنمولك أ

 لمف ًاراصف هعملك أ | هلك ا ٌءمدلك او همعطا الا اهلك هلك اوب رش ىو هك اذ

 بطخلا رانلا ت تاك !لاموواو أانذلك اولقتالو س5 حاوةروصلع لعاذو

 فاكلاح تف 4لك ًاناوسكلالك أ املاوهأنااهمعطا آبمطخلا ااهريغابلك ١ و

 ىلا ةاشلا ةلوك ٠ الاو ةلك ًامانالف دخت الاقب لك ًاتدنم يذلا عضول ااهمضو

 اعاوعبسلاةليك 1ىهلاقبةلو 0 ىف ةلك الاامآو نمستو لك الل ل زدت

 كلك اؤيىذلا ليك الاوهيلعمسالاةلغل ل وفم ىنع ناكنا اوءال هتاخد

 ىّأءافعضلالك أ اتساوهو تاك ًانوهنانسأت سما دق ولك الالض 1 وحدو

 ةيارقلاو دهعل اضن ًأوهو لجوزعهللاوهرسكلا,لالا( ل 9 ا مط وم اذنخأ

 اضااهلمأو نيتحتفب المأ م ذلاب لم اب هريخ لمأ لاةبءاحرلا لمالا (لمأ)

 دقو 'ئفلاعيلا ورام مش ليأتا وا)هلانستسم هلا ل خئتلا م السل

 وهسيلو ص 0 عفريت كءرخآو راهلالوا ا ل 9
 ةلايلانب |ةلابالاو ة زامج اب الإو تال آهعجوتادال الاو با سلا

 عجر ىا اذكو ا وسرق لا لف بارشلا مل لاكي ل هبإو جر



 #0 ءاللا باب # ءابلاىلا فلالا لصف

 (لهأ) لأوهع ضوملوأولاعوالانمرك ذلااهرسكو ةزمطا مضب لباالاو

 لاهو تالهأو تالهأ عا وةلهالااذكو رادلال هاو لجرلا لها لهالا

 خرف لثم لاهأ رعشلا ىفءا>ولايل ىلعاليل وعم اك سايق ريغىئعءايلاهيفاوداز
 نالف لوةنوابلك ًابوأةلاهالا ذخ ا, ىذلا لهأتسملاو كدولا ةلاهالاو>ارفاو
 بابو جوزتلجر 1١ لع كف سل وقت ةماعلا وله انيس: قشنأل وأ شك نغا
 الها تيتا وةعستيتأ ىاالهأو ارح سم مط وقوهإشم ا

 هلل ا ءامس ا نم مسالا (لبأ) الايه أن ريخلا هللا هاه 1 ردو الوب اذن

 هللا متو هللا دبع مطوقك ليئاكيمو ليئاربج مطوقو ىنايرسوأ 0

 0 رحسلاه يلا سني قارعلاهعضوممسالباب (لبب ) ة(ءابلا لصف
 لتب (لتب) فرح ا ملا فعلا ثةخالا

 ءاسنلا نم لوتلاوةلّمو ةتياهقلط مط وقهنموب رض هبابوهريغ نم هءانأ *ىشلا

 لتبتلاو اين دلا نعىلاعت هللا ىلا ةعطقنملا ىهلبقو جاوزالا نم ةعطقنملاءارذعلا

 ( لجن )اليشبته ملا لتدتو :ىلاءتهل وقهنمو ليشنتلا| ذك وهللا ى ا اين دلا نععاطقنالا

 دقو ىنعمب هلكن تحتفي لخيلاو حتتفلاب .لخبلاو لخبلا(لخي) مظعتلا ليجبتلا

 ىلاهبسن هزمأو ليو لخاب وهف مشلباضي الخعوبرطو مهقبإب نما ذك لخب
 م وهيلعهلل| لص ىنلا نعد دح | ده تلق * ةنبجم ةاخبم دلو لا لاقيو لخبلا

 لدي و لدب لاقيه ريغ”ىشلا ل دب ولدبلا لب دبلا(لدي) لخبلاديدشلا لاخبلاو

 أنم 5207 نم ىل اعت هللا هدب وهريغب ىشلالدب اولكر لو هشودف

 اذاهبهلدبتو هريغب ءىقلالديتساوهلدسب تأب منو هريغتاضب | ىلا ليدسو



 ءاللا باب # ءابلا لصف ءءء

 اذامهنم ايندلا ولختال نيحلاصلا نم موق لادب ًالاولداتلاةلدامملاو هناكمهدخأ
 (لذي) ليدب دحاولاديردنبالاقرخ ايهناكم ىلاعت هللا لدبأ ممم دحأو تام

 نم نيمامامطو أ رسكب ةلدماو ةلذبلاورصن هبايوةيداح وءاطعأ ءىشلالذب

 ةلاسلا (لس) نواصتلا كرتلذبتلاوهناهتماهريغو بوثلالاذتب اوبايثلا

 لذبو لذابك لس موقو لطب ىأ ل ساب وهف فرظباب نم لسب دقو ةعاجشلا
 وب أ لاق تدسك امي سفن لس: نأ ىلاعت هل وق و لسم وبف ةكل لاهماسأ هلسأو
 لستسادقو برضلاوأ توملاىلعهفن نطويىذلا لستسملاو سن أةديسع

 ةلاحال لتقبوأ لتي نأ ديريو برحلا ىف هسفنحرطي نا وهولتةتسا ىأ

 نم ىأ ةلمسلا نم ترثك أدق. لاقي هللامس لاق اذالجرلا لمس ( لمس)

 قحط ادض لطابلا (لطب) ةلصبةدحاولا فورعم ليلا( لصي) هللامس لوق
 لخدباب نم “ىلا لطب دقوالطب أ أوعمج مهن أك سائق ريغ ىلع لبطالأ عماو

 دقو ةلطب ةأرملاو ءاجشلا لطبلاونايغط نزوبانالطب و حاص ن زوباضي الطب و
 مغلاب لطبي ريجالا لطب و اعاج ةراص ى!ف رظو ىلهس باب نم لجب رلا لطب

 لاَسو هل وعبلا عج -|و جوذلا لعيلا (ىلعي) لاطب وهف لطعت ى أحتفل ,ةلاطب

 ءامسلاهتةساموهو ىتنعلااضن[لعملاو ةجوز زوجوزك ةلعب و لعباضي ًاةأرملل

 ءامسالو تس ريغ نم هق ورعب برشام لعبيلا و ءامسلاهتق سام ىذعلا ىجمصالالاقو

 هيلعسايلام وقل ناك مصمسالعبلاو رشعلا هيففالعب برشام ثي دخلا ىفو

 دب مسا كلب و لاقاك, اللا وفلاالا ريقي ماسمسا لمي وهب وصتلق # مالسلا

 رسكلاب لاعبلاو داصل!ب اب ىف هانرك ذدقو صرب ماس فلوةلاكهيفلوقلاو



 0+ ماللاب اب * ءاملأل صف

 ة أملا ة بعالم ةلعاباو لاعب وبرشو لك ؟مايأ ثي دا ىفوهاهأ لجرلا ةبعالم
 لاغلادحاو لغبلا (ل اغب ) ماما لامبلانىرهزالا لقتوتلق * ايجوز

 ةدحاولا فورءملقبلا.(لقب) لغبلا بحادديدشتل ا,لاغبلاو ةلعب قنالاو
 تابن لك ليقول قبلا عذومةلةرملاوءاقمل |هلةبلا وة ج رئااضيأ ةلقملاوةلقب

 الو لل خدوهبابو هتيْلل تجرخ مالغلادجو لقب ولقب وبف ضرالاهتّرضخا
 ماللاتددشاذ | القابلاو اهلقب تجر خآضرالاتلقيأو ديد شتلاب لقب لقت

 لقاب نم ىعأ للا ف.ط وقوةءالقا وأةالقإبةدحا روس سلا اول
 هتبرتشا ب هل ليقفامه رد رشءدحاب ايبظ ىرتش ان اكو برعلا نم لجر مسا وه

 ىظلا تل فناف شع دحأ ىلا كاذب ريشي هناسل جرخ أ و هعباصأ قرفوهيفك حتفف

 ادق رفاه انج ةفالاوقلا نيبو وده رع ازا لوقو ولأ ف لكلا ا ورق
 قتسفلان الن ودل ايهنط نأ وءابلا,ىو ريا ذكه لقيلا نم قتسفلا نأ ىنارعالا
 لوقهنموحايملالبلاو ةوادنلا رسكلابةاسلا (للب) لقبلانماللقنلانم

 ل 0 كراش ذو نجلا اهلح ا الم ضز ىف باطملا دبعنب سابعلا

 عابتا, سيل نيل ولا ىلعو ارباذا لب او لجرلا لب مهوق نمءافش ىآ لبقو حام
 ةاململاؤ ىدنلاللملاو ةشخل ان نم لس وهياعهلل| لص ىنلان ذؤم ةمامح نبل البو

 نا زكا ناو 2 ع سيلك ف اظل روان وسو ووهطالابلبلاو

 وهل 1 اف هيكل ا يقازوفش ةللوو راي وفا ل و نظف 0

 لبو ةاصلاراهودن ىأمال.كابولو كماحر أ اواب ثيدخل ا قواهاصوهمحر لبو ٠
 ورمع لب ديز ىتءاجام كلوقك ىتاثال والا نع بارضالل وهو فطع فرح



 مال 'باي#ءاثلا ىلا ءامأا لصف 1

 تابثالاو لا دعب هب. فطعت كوبأ لب كوخآ ىتءاءوارمح لب اديز تن ا رامو

 * همهم دعب تعطق همهم لب *زجارلا ل وقكب ر عضومه وعضو اء رواعيمج

 أورفك نيذلا لب ىلاعتدل وقواعاست |هريغعضوم فرحا عضوي اكةمهم بر ىنعب

 برع دا راس كالفن قععانح لب نأ مهضعب نعى 0 هاقشوةزعىف

 ةرثك ىأمفلاب لاوبهذخ أو لاق رن ةولاوبالادحاو لوبلا (لوب)

 بلقلالابلاو هف لاس ز وكر سكلاة اد اوس همم ب ع لاو لوب

 لاحم الانلاو لابلا رن الق لاقى مفنلاءاخرلابلاوىلابب نالق رطختاملاَه

 م ىلامتهلوقىفليق وعرضت اداهب الاو ةنعالا الد امملا (لبم) كلاناملاش

 د ءاتلا لصف د لاب لاح رلا نم لول هبلاو ءاعدلا ف صاخت ىأ لهتنن

 قزيبلاب هيبش للفتلا(لفت) ردقلالب اونادحااواه ردك و ءابلا حتتفب لباتلا(لبت)
 وووصسح

خفنلام ثقنلام لفتلام قر طاهلو'ا ةنم لقأ اوهو
 برص بأي نم لفت دقو 

 0 دياتاولدالادحا اولتل علل 5
 0و

 8 اولا (لش) 5 6 لقتل (لقن) 3 7

 لقئدقو ةفلطادخ لقتاو مقيد جل ار : اطاقعأ
 ليقثوهق مشلاب لا

 لص لشنتلاو نحلاو سنالا نالقنلاو ةمسحو رفاسملا عأنم نيتحشفبا لقثلاو

 لاق ابنطب قايل لقث ىأل اممم ىهفد ًارملاتلقنا اول اهلقئأدتو فيفختلا

 بهذلا ليقاثم دحا ولاء اورمتاذراص ىأر م اكل قثتاذتراص ىأ ىفخالا



 ا ماللا باب * ملا ى اءاثلا لصف

 اهدلو ةأراانادقف لفقلا نزوب لكتلا ا هلثم نم هنا زيم ءئشلالاقشمو

 لكن رسكلاب همأ هتلكثو ىلكتو لك اث ةأرماو ناتحيشفب ةككلا اذكو

 نيتحتفب لوثلا (لوث) سانلا نمةعامجامضلابةلثلا (للث) همأهللادلكتأو
 لوثآ سئو ءالوثةاثو اهعنام ىفرب دست و معلا عيت ال ةاشلا باصب نونج

 لبج او هقاخ ىاهللاهابجو لابطادحاو لبا (ىلج) مخل لصف
 لمج ”ىحو ليج لاملاقيو ةقلحخلاةامقل ان زوبةامخل اولابجل ىلا اورادموقلا

 ىلا عت هلوقابم 'ئرقتاغل هيفوسانلان .ةعاجلا لبجلاوريثك ىا ليش نزو

 المجو لدعن ز وب لمجو ىلفق نز وهالمج ”ئرق أري ؟الابج كتم لخأ ادقلو

 هنمو ةقلحلاةابط اواهففخوم ءاللاد دشم نيتمذب اليجو.اللا |ًةددش نيت رمسكب

 تالا عماو محلا مضي نحل اا ذو نيلونالا ةالتا وب هل ابق هلؤق

 لدجلا(لدج) ناسن الل ةذشل كر فاح |ةافح 1 او شدحلا ىلذ>حلا (لفحج)

 ةدشوهولدجلا مسالاوالا دجوةلداحم هم اخ هلداحو رةصلا ل دجالاو وضعلا

 حرفلال ذلا (لذج ) ريةدلار ملال ودخلاو ةراجل !لدنجلاوةموصخلا

 ةدوحلاىففالسلانودوهو رخل الايرخلا (لرج) نالدجورفبرطهبابو

 مظعام لزحلا (لزج) هترح بهذلالايرجناام اهنول را لايرج ليقو
 ءاطعلا نمهل لزجأو ليزجو لزج ءاطعو مظعلا لب زا و سبب و بطخلا نم
 عطق باب نماذك لعج ( لعج) كيك رلادضلزجلا ظفالإورزك أىأ
 لعجلاومتومساناناة كت الملا اولعج وهريصاسن هلعجو دعةمنزوباذي ًاالعجمو

 انا تيا ريتك هلال ادق نع «ىث نم ناسن الل ىلعجام مضلاب
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 لقاك او ساجهبابو عرسأ لمج (لفج) لهج ىنع لعتجاوةببود لعجاو
 باودلا لالج دح اولخلا (للج) نيعرسم اوبرهموقلال افجأ أو جع زمملا

 الو قيقد هلام ىأل اال وقدهلام لاش وهمظعم ؛ئشلا لجو ةاحأ |!لالخلا عمجو

 ةلالطاو كلجأ نم ىأ كل الج نم هتلعف مطوقوهتمظع هللالالجو ليلج

 ليلطاو (؟) ةلالجلا م نع ىهم هدا قوشانا جنلا عبتت قلة ةرقلا

 حاس ضرالا ىف لجو ةاجلخل اهتوصو لج ال1 اد حاو لجللاو مظعلا

 هللا صاق ةا> ىف ريخبتب هم وق ىلع جرخ نورأت ناثر دخلا ىفو لخ دواهسف

 درهباودطقتلا رعبلا لجو ةمايقلاموب ىلا ايف لجلح وهف ههد_خاف ضرالا

 ىأةلالج رسكلاب لحن الف لجو ةلالخلا ةرذعلا لك اتَىلاةبادلا تيمسدنمو

 لمحل !(لمج) ل اهساءلا سر فلا لملحت و ةمترملاىفهاجأو لدلج وفرد مل ا

 تيكسلا نبا لاقو لئامحو تالا جولاجأ ولام عما ورك ذلالبالا

 لاَّ !باحصأ] اخ اورفسالابجلا ا" *ئرفوةل ةلامح ةصاخر وك ذلا ليال لإ 28

 ةآرملاو ليج 2 مضل لدحر اله دقو نسحلا !لامحاو ةرامح وهل ةلار_اك

 ىلاهّدر باسْلا لمح ول اةدحاو او ةلخجا اودملاو حتفلا اضي اءالج وةأامج

 ماج دوكوشلا] احاآوهعنص ىف لمحو او نالف دنعةءينصلا لمح | ولما

 ةسفسلا لي>اضأ ألجلا وميلاديدشنب لجل ابا و لمت ا, ةاماعملاةاماغاو

 امهنءىلاعت هللا ىذ رس ادع ني ا ارقهبو ةعو# لامح وهو سلقلاهل لاقي ىذلا

 نيل نع ىبماهضءب ىفو خسنلا ضعي ىفا دكه ةلال امل نعىبمهلوق (9)

 هةوج دججصم هأ مم دعص ل اك ىلع ىعملاوةلالخلا



 ١1 ماللا باب ب ءاحلا و مل | لصف 3

 لمحنو لم لا فلكت لمجتلاوهش زالامحت هل محو طارخلا مس ىف لما جلب تح

 ىأ ىأ ىنمت ولمحم مسالا ذملا .-شلا وهو 0 5-6

 ةلاجالاو اعلا لبجواولا كسي الواو ا وو
 ف | زا واعو فوط عا ديوقتلا:ىالانلا ف لوخو فا واطنلا لا وهيقلاوةزاذآلا

 مهف باب نم لهج دقو علا دض لها (لهج) ضعب ىلع مهضعب لاج ب رحلا

 هد س أو الاهاح 506 سأو هب سل و كأ ذدس مسلل نه ىرأا لهاجنو اسو

 ىلع لمحيىذلامالاةلح رمان زوب ةلبجاو لهجلا ىلاةبسنلا ليهجتلا واضيأ
 نمليج (ليج) اهيفمالعاالةزافملا بلا وةلبحدلولا مط وق هنمو لبجلا
 لبخلا (ليح) ه4 ءاخا لصف # ليجمورلاو ليج ك ا بلا

 راو ال ثموهو نامالا ليل اوديعلا لملاو لمح ولا مح ىلع عمجو نسرلا

 هاضعلا رع ةلقملان زو ةلملاو قذعلاىف قرعدب رولا ليو لاصولال بخلاو

 ماعط انلامو [بوةيلع هللا كص هللا ل وسر عم انتي اردقل دعس شب كح قو

 برا باب نم ةأرا؛تلبحدقو لمحاحتفلا,لياورمسلاقروو ةلحلاالا

 جاتنلاجاتن ةلي ا ليح و امهيفماللا حتفب تايلامحو ىلابحةوسنو ىلب>ىهف

 لوبا و أهم داصإ يلاةلامحل و ةلبخلا ليح نع ىبم ثي دا ىفو نيت ادلوو

 نم طقسإام مضلاب ةلاثخلا (لثح) لخنلاهبدعصي ىذلا ل .اوهوركلا

 هن اكفهلفث نهدلاةلاثحو تن اذا ةراشق ىذلكو رعلاو زرالاو ريعشلار شق

 لاخلا وهوديقلااهرسكو ءاطاحتقب لخحا (لجح) * لك نوع ىدرلا



 ماللاب ب ف ءاللا لصف 1 ٠ ١

 - ركوأ لقهيدج رىفوأ اهنمثالثىف وأس رقلاملا وق ىف ضايب ليجحتلاواذبأ

 لاجحالا عذاوماهمالنيب وةرعااو نيتبكرلازواجالو غاسر الا ز واي نأ دعب
 هلعاف مسملامىلعدعاوق تاجح دقو لج<سرفلاقبدويقلاو ليخالخلا ىهو

 ةسشمم ىلا امتفب نالسألا أو ل اد.>ح دحاو لا لاحت تاأذلا اهماو ددد علم

 قى 0 ااذكو أن الج رسكلاو مضل اب لج رئاطأال اد .> لا دمقملا

 نيلجر رلعوأ:دحاو لج رىلعمالغلاو ثالث ىلع رمةعل !اريعبلا لج 45 هتلشم

 ةرسالاوب الاب نيريتنب ىدو سورعأ| لاح ةدحاو نادحست هب ةلادأاو

 لد !(لذح] ىلج>ونالجو ل ب> عاجأو ةجيةلااضب !ةلج اوروتسااو
 لاملاهيف لعل كل ذح ىتاه ث يدل !ىفو صيتلاو رازالاةيشثاح لفةلاززوب

 ىثلالصاحو دايم يذلا لمح ادمحل فورهملمركا (لمرح)

 لظن :آ | |(ل اظح) ىدبطو سوح لاقي 0 5 لصوحدتو ريطلا

 أوعمتجا اوافتحاو ب رضباب نم موةا| لف> (لفح) ةلظن>ةدحاولائرشلا

 موةلالفحمو ردصم له الاىفودو عج ىا سانلا نم لمح. دنعواو دشتحاو

 لاه هما اذك لفحو للئدحاو لف-تف هالاج هافح و مهعمتجم مهافتحمو

 ةيرصصتلا لثم ليفحتلاو ء مث لك نم لذرلا وهو ةلاثأ ا لثمةلامأ او ه.لفحال

 ةارصموةلفحتاشلاو عيبللاهعرمض ىف نإلل أعمتجيل امايأتاشلا لح النا وهو

 عرزت |ىلقحلا( ىلةح )ل امد“ أأوةيرصتلا نعم سو هيلعهللا ىله هلل الوسرىبهعو

 اضا لقحلا او عرزل !للقح ا هنملوقتهقوس 53908 لسثهقرو سعشتاذ ١



 م١١ مالالاب اب ءاللال صف

 هنع ىو دقو ربلاهلباس فعرزلاعبب ةلقاحم اوةاقح ةدحا|ولا بيطلا حارقلا

 ناكملابلحوالح رك ذادقاعاي لاب در هبابو تلحتافاهحتفةدقعلا لح (للح)

 تلا>وهب لحي ىذلاناكملاضي | لح ا وءاخل ا ح:ةباضي |اااو الواح و در باب نم

 دضوهو لال ارسكلاب ل اومسم. لا نهد لاو ىنعي م تللحو موقلا

 متاف # مرحوهو ىلحوهلاقي لالح ىامارحالا نم لح لجرو مارحلا

 هنا لح ف ىرهزالا ركذو مرح نعم مزيلات امرح ىف ىره ولا ركذي
 مر ازواحاماضي | لاو مرحمو لو مارحومرحولالحو لح لجر لاقي

 ةلاحلاو ىدط ا لح كل وق ردصماضب ال او ة رثكمهيف و لوز ىاةلحموقو

 لحو هيفرحذ,ىذلاعذوم اوه هل ىدطا غاس ىح ىلاعتهلوقو موقلا لزنم

 قحةلحىمستالو ءادرو رازاةلخلاو نيهلادورب لل اوه جااضي|نءدلا

 رادو كالاحنماضياامهو ةجوزلاةلياخلاو جوزلاليلخلاو نيبو تر وكت

 ”ىذلاهللحو ىدنلاو عرمذلا نمنبللا جر خول وبلا جرخم لللحالاوةدحاو

 لحيمرحا لحو قاطى الب لح وهو الالح و ءاخلا رم كب الل> رم مكأ اب لحي

 الواح وءاذل ا رمسكب ةاح رسكلاب لحيىدط ا لحو ىنعع لحأو الالح كلا

 بجوىا الالح رسكلاب لحب اذعلا لحو هرحنهيف لحي ىذلا عضوملاغلب ىا

 هلوقامأو ىذغمكلع ل حف ىلاعتهلوقامبم”ىرقو لزنىلال واح مضلاب لحيو

 الولح رسكلاب لحن نيدلالحو لزنت ىامضلابف مراد نمابي رق لحوأ ىلاعت

 هللحأو هلزناهلحأو اهتدعنمتجرخ ىاالالح سكلا,لحن تا رلاتاحو

 ىلا جرخاضي | لحأو لح ىفةغل مرحلا لحأو هللحأو هلالالح هلعج ءىشلا



 ماللا باب # ءاأ لصف م1١"

 لخد مرحأك ل ار وهشىف لخد لحأو هيلعزاك قائيمنمجرخوا للا
 تراو ذخا قبسن | نينها رملازنب لخادلا قبسلا فلل او مرغ اروهش ىف
 لوالاجوزللل ا ىحانالث ةقلطملاج وزي ىذلا حاكنلا فلاحا و مرغب قبس
 دض للحتلاو الالحم”دعءىشلا لحتساو ىنئتساهنيع ىفللحنو لزن لتحاو
 هلمف مهوقو ةزعتوازيزعتمززع كل وقك ةلحواليلحهلاحدقو م.رحتلا
 دمؤملل توعالث دخلا فو غلاب آو هدعهب تلحام ردَقب هلعف ىأ مبقلاةلحم

 هل وقل ه_.فهمسق ىلاعتهللارسام ردق ىأ مسقلا ةل< الا ارانلاهسمتق دالواةنالث

 ديسلا مضلا لحالحلاو ايضقماهح كب ريلعزاك اهدراوالا مكنمزنا وىلاعت
 ةأرملاتلمح و هرهظ لعةىشلا لمح (لمح) حتفلاب لحالخلا عمجلاونيكرلا
 ارزوةمايقلاءوي لمحيدنافىلاعتهلوقو تلق * برضبا,نم لكلا ةرجشلاو
 ةلالدال المح ةمايقلاءويمطءاسو ىلاعتهلوقو روظلا ىلع ل ومح اب هل صاصتخا ال
 ىلعهيفةلالدالافيفخالمح ىلاعتدل وقاذكو لومحمأل مساهنالردصملا ىلعهيف
 هنف نشب الايىلاعت هللاهمحر ىره ول اداهشتساف اضيرال ومحمأ) مسأ هنالر دصملا
 ىف ثانالا لمحتام لل |و انالمح والم هلمحب 'ىشلا لمح ىرهزالالاقو رظن
 لمح وهف هنم ربظام لمتؤةرجشلا لمحامأورهظلا ىلع لمحت ام ل اواهن وطب
 حتفلاب لما تيكسلا نب |لاق نئاب ريغ مزال هنال لمحة لكل يق و لمح وهف نطبامو
 لاقس أر وأ ربظ لعناك امرسكل ا ىل او ةرجش سر لعوأ نطب ىفزاك ام
 ةلماحو لماح ةأرما لاق وىىمصالالوق وهوباوصلا وهاذهو ىره ذالا
 ةلماح لاقنمو ثانالل الان وكب الت عن اذهلاق لماح لاق نش ىلبح تناك اذا



 ” ماللاباب « ءاخلا لصف

 دشن أو ةلماح ىهف تلمح ىلعمانب
 ماك ةلماح لكل و ىتأ * موي هوو دع

 اماءاطانال ريغال ةلماح ىبفاهس أ رىلعوأ اهرهظ ىلع ًايشةأ رملات لمح اذاف
 امتافابم ىلا ناف ثدنآتلا ةمالعىلاهنف ةجاحالرك ذمالن وك الاف قرفلل قحلت ٠

 نال يقيم رع دع ريشا قع 1 كاقو ةفاركللا له لوف اذه نديعالا لفوو
 كارتشالا عم سناعةأ ماو سناعلجرو مياة ماومبأ لحجر لوقتبرعلا

 نالاقينأ باوصلاواولات صاصتخالاعمةي رحمة بلكو ةيبصمةأ سما ولاقو
 ن5 ثانالااهب فدوةرك ذم فاصوأاهوحنو ضئاحو قلاطو لماح م طوق

 ديردنبارك ذو روك ذلااهب فصوةثث ةمفاسوأةءاجحلاوةيوارلاوةعبرل
 ىفبلعثرك ذاذكو تلق * رسكلاو حتفلاناتغلهيف ةرجشلال مح نأ

 هيلع لح ونا رقلاةامحو شرعلاةلمح مث لاب لماح عم نيتحتتفب ةل او حبصفلا

 ىأحتفلبةلامح هب لمحو هيفاه دج ىّأرهلا ىفهسفن ىلع لمحو ةلمح ب رحل ىف

 لمح اوزالمح عّمج او قربلا نيتحتفب لف او ىنعع لمتحاو هلالدا لمحو لفك

 0 ا لا جوببلا لوااضيأ

 اواحنراىأ نعت اولمتحاو اولمحوا ملحة لاخلا لمحو اهل هفلك اليمحت

 ساجملانزوب لمحلاو ةقشم ىلع ىشلا فاك هسفن ىلع لماحتو لام هيلع لماحتو

 هدإقت ىذلاريسلا وهو فيسلاةقالع لج رملان زوب لمحملاو جالا لماح دحاو

 لاقو ليلخلالوقاذهجحتفلاب لئاما عمل اورسكلا!ةلام ا اذكو دلقتللا
 ذو لك هيد وايش ارا لكنا باول هيعلا وا تدل نتاع يضل



 ماللا باب * ءاخحا لصف م١

 رامح نم ”ىحلا هيلع لمتحا ام لك ذك و لمح ىتلا لب الا تفل: ةلو مح او لج م
 ْ ىنعع ناك اذاءا_طاهلخ دي لوعفو نكن وأ لامح الا هبا عتناك ءاوسهريغو

 لبالا ىهف ءاه الب مضلالوءءاامأو لامحالامضلإبةل واو اهب لوعفم

 لوخلا (لو>) نكن موأ ءأسن أهمف نأ ءأوس جداوطا اهملع ىلا

 تلاحو 1 ره لوجلا هيلع لاحو ةتسلااضأ وهو ةوقلا اضأ وهو ةلملا

 تباقن ا ىأى نعي تااحساو سوقلاتلاحو لود هيلع ىف أ مالخلالاحورادلا

 دهعلا نعلاحو لحنلا| ذك و لايح لب | ىهو لمح لف لحفلاا يرض رسكلاب
 لوحن هشبو "ىلا لاح ولاقهباود وس اوريغتهنوللاحو للقنالوو>لوخن

 ءاحلارسكب الو>والو> لوح رخاناكمىلالاحوزج>ح ىأ الو ة> والود
 ل:الوهيلاوحوهيل و وهلاوحوهلوح د عقلاقيل و ىأواولاحتفو
 نم لئاح عجاض, ا لوحلاو هئازا ىأهلاييوهلايح د مقوماللا سكب هللا وح

 ثيدخلاىودوسالا نيطلا لال اوهلاوح ا وناسن الالاحةدحاوةلاخ اوقونلا

 نوعرف ىنعيهش توغشر حلا لاح نمت دخ أ لاق مالسلا هيلع ليريجنا

 نوغسال ىلاعتهلوق هنمولوحلا مسالاو ءعضوم ىلا عضوم نم لقدتلا ل وجتلاو

 رغصلاك ردد صمل وحلا نأجاج زلانعىرهزالا رك ذتلق # الوحاونع

 لاحأو هبماكت ولالا ىف !لجرلا لاح أ وةليخل اس لايةحالااضيألوحتلاو

 . ماعطلااذكحو لوحاهيلعىنأ تلوح ورادلاتلاحأ و لاح ىأ لوحلا هيلع
 ناكل" لجرلالاحأوةلا وخلا مسالا وهن دب هيلع لاحأو ليح وهفهريغو



 - ماللاباب# ءالنا واتا لصف

 هسفنباض اب الوحولاوحتفهلاوحو هدار |ءىشلالواحوالو>هب ماقال و>أو “

 هر ودبالىاةلاحالمطوقو ةليخا حتفلاةلاحما ومزليو ىدعتب

 لبوحتب ريصب ىأ 1 د رول ع سود هلود 57 25 ١ىا

 ةلاوخا نمنيدلا»هياعلاتحاو ةلخلانملاتحاو باقلوحوهورومالا
 ءالكلا لات ساوبرطبابنم هنيعتل وح دقو لوحلا نيب لوح [|لجرو
 ةج وعملاد_هاح ثري د_>ح ىةليحتةسملا ضرالاو الاحراص ىا هلاحاامل

 لاقي لوذلاو ليلا اذكو واولا نموهولايدحالانممساةليا (ليح)

 ليم انو ةلدده لك 1 هيا دعا وعول وعيو ةناووتأل و لخالا
 دحاو ىنععلاحمالو لايدحاالو ةلاحالو ةلمحهلام لاقيو هلوداام ىف ةغل

 لبخ يلاقي نج ااهحتفب وداسفلاءابل انوكسب ليحل (لبخ) د6ءاحلا لصف
 دسفأ اذاهلبتخ او البخت هلرخ وب رض باب نم هل + دقو ضرالا نم ءىش ىا

 داسقلا اًضي لاك اوهفا رطأتعطقدهن اكديدشتلابلمخ لجروهوضعءوأهلقع

 قىحلاخل|ةغدرىفهللاهفقو هف سل اعانم ْؤومافق نم ثي دل !ىفىذلاامأو

 ةنيطلا ةغدرلاو فذق ىأافق هل وقورانلا لهادي دص وه لاقيف هنمج رخل ابء ىجح

 لجخلا(لجخ) عداختتلا لتاختلاو هعدخ هلئاخو بر ضباب نمهلتخ (لتخ)

 ءوساضيا لجخلاو برطباب نم لجخ دقوءامحتسالا نم شهدلاو ريحتلا

 لده لحورو نا رطوو نت رش | ىانتادوخت لعق ا ذا كيد( قووفلا لاخلا
 ىقوهو فتلملابشعلاريثكلاناكملا ميج ار سكب ل

 رسكب انالذخ مضلابها ذي هلذخ (لذخ) هنع ىلاعت هللا ىضر ري ره ىلا ثيدح

 و ءامح ىاهلجخ هيو



 ماللا بأي *ءالخأ لصف م

 . (لبعزخ) ةلدرخةدحاولا فورعم لدرخلا(لدرخ) هترصنوهن وعك رئءاخلا

 كتاليبع زخ ضعب تاهلاق,موقلاهب تك أ ام ةايبع زن او ليطاب الا ليبعز خلا
 ىف اونهارت موقلا لصاخت و هيلع رطاخي ىذلا رطخلا لاضنلا ىف لصحلا(لصخ)

 ةلحلا ممتفلاب ةلصخلاوباغاذا ةلصخباصأو ةاصخنالف زرحأ لاقي ىرلا

 معانلا تابنلا لضحلا وبطر ىأ لضخ“ ىُن (لضخ) رعش نم ةفيفل مضلاب و

 ”قطنال لطحلا (لطخ) لاى لضوضخاوالالضخا ءىثلالضخأو

 شْخأ ىأ لطخ أو برط بابنمهمالك فلطخ دقوبرطضملا دسافلا
 احلا ورقفلاو ةجاحلااضي !ىهوةلصحلا م: ةلا,ةلهخاو فورعم لحلا (ىاخ)
 نيب ليلخ كل وقردصم لصالا ىفهنالثن ؤاءاوركدملاديف ىوتسي ليلخلامضلاب

 للخلاو قيدصلاو دولا ا اولالقوةلقك لالخهعم وةلولخلاوةلحلا

 ىلاعتهلوق امه ”ىرقولابجولبك لالخ عّمجاو نيئيشلانيب ةجرفلا
 رطملا اهنمجرخحباحسلا جرف ىهوهلا+وهلالخ_ءر٠ جرح قدولاىرتف
 بوثلا هب لختامو هب للختي ىذلاد وعلا لال ظاوىمالا ىف داسفلااضي !لاخلاو

 قنالاو قيدصلا مامخل اوةقدادملاوةلاخل ا اضب لال اوةلخالا عمجلا واضأ

 قاوهو لوزهم ىألول# لصفو للختلا نم عن ةنأم مضل! ةلالخلا اوةلملخ

 لجرلا لخأو درسا هلو هنن لعمءاكس اخ ةقدملا بد

 ىضر دوعسم نب |ل وق ه:موهيلاجاتحا ء ثلا ىلا لاتخ اوهكر . زك رع

 سانلاجاتحبقم ىادنلا لتخيم ىردبال م دحأ ناذ معلا ؟بلعهنع ىلاعت هللا

 لخدموقلاللخ و لالحلا,لك الادعب للخت و لزههمسج لتخ اوهدنءامىلا



 ا ءاللأا باب * ءاخخا لصف :

 وأهف ةغل لخلخلاوءاسنلا ليخ الخ دحا|و لاخاخلا| ومطالخو مهللخ نيب

 تلا لاق كلذ لف اذافءوضولا قعباصالاو ةيحالا ليلخنو هنروصقم

 لجل اويدطال خلا (لمح) لاخلا هبف عف وىنعمي ر مالا لتخ ارك ذي تلق#

 رجشلات بنت ةلمر ىه ليقوفيثكلا عمتجم ا رجشلا ةلياو ةسفنطلا اضيأ
 الب وح ءوشلا لأ هلوخ ( لو> ) لخدهبأ عال ىلا طقاسلا لماحلا و

 ماسودهيلع هللا لص ىنلا ناك ثي دخلا ىفو ديعتلا لوختلاو هاءا كلم

 ىآ نوتلابات وخل وقب ىعمد الان اكو ةم اسلاةفاخ ةظعوملا انل وخش

 وهو ادحاولوحلا نوكيدقو لئاخدحاولاهمشح لجرلالوخوان دهعتب
 وههريغلاقو مار ومو لاش عياومءارخا © ةمالاو دبعلا ىلع عقب مسا

 هردصمو اهتخاةلامخاو م الاوخألاملاو كللقلاوهوليوختلا نمذوخأم

 هنمو ناسرفلا لم اواضي | فيطلاو صخشلا ةلاي اولام + !(ليخ)ةلوؤخلا

 اضياليخاوكتلاحرو كناسرفب ىا كاجرو كالي مهيلع باج أ و ى اعت هلوق

 بام اةلابناو اهوكرتل ريم اولاغبلاو لبحلاو ىلاعتهلوقهنمو لوبخلا

 هعمجو ءالاوخ لاجخلاو نالبخ هعمجو دخلا ىفن وم ىذلالاخلاو لولا

 _:موهو ليخىفو لوخىفمالاوخأوهىذاا لا ارك ذتلق * لاوخأ
 مضيءاليخلاو لاخلاو ناليحلاريثك ليخأ لجرو امهنمال رهاظلا نامه دحأ
 وذىا ةليخوذولاخوذوءاليخوذوبفلاتخاهنملوقت ريكلااهرسكو ءاخلا

 تننطظباب نموهو ةلوايخو ةليخموةليخ و اليخ هلا هنظ 'ىثلالا> و ربك
 ( راتخم -؟1/)



 ماللاباب # لادلا لصف 1

 لوقتدسأو بو حصفالاوهوةزمطارسكب لاخإهإبةتسم ىفلوقتو اهناوخأو
 هيلا ليخو ليخيالر مأاذهلاقب هيتشا“ىشلالاخأو سايقلا وهوحتفلا,لاخأ

 هبشت ىا لياخواذك هنادل ليختو مثولاو ليختلا نم هاعاف مس, لام ىلعا ذكدن
 هل ققحتف هققحنو هلنيمتف هنمتو روصت رود لاقي اك هل لمختف هلم لاقي

 ميسم 8

 ىف هفرصبإال نممهنمو هبتيمساذا ةركنلاىففرصن وهو رئاط ليخالاو

 (لب د)#*لادلا لصف ليختلا نم ةقص لصالا ىفهلعجن وةركدلا ىفالو ةف رعملا

 بذهتلاىفو انهرك ذاذك رصنهباوهوحنو نيج رسل ااهح الصا ضرالا لبد

 دقف هتحلص | ؟يثلكو ةلوب دم ضرأو لخ دباب نم هلعش هريغوناويدلاىفامأو

 ىا ةليبدلا مملب دلاقي ريبكحتلاةرغصم هو ةيهادلا ةلييدلاو هتلمدوهتلبد

 بلعثلاق دادغب رهن ةلجدو باذكلا حيسملالاحٍدلا( لجد) ةيهادلا مماص
 نمءءايظلادئاصدهيصناملوحادلا ( لحد ) مالو فل ًاريغب ةلجدت ربع لوقت

 تيبلا لخد لاب مملاحتفب الخ دمو الوخد لخ ديل خد ( لخد ) بشحملا

 بآصآناسصتنا رخلا فرح ف ذحاماق تيبلا ىف لخ ده ريدقت ناهيف حيحصلاو

 ىرجامو تسلاتايلاك مهبملاف دودحم و مهبم نإب رضى اعةدكمالا انالهب ل وعفملا

 يبه هنال ةرظ توك ههشأامو | ديف ةلامقونبب نعم طسوودذع لئثماها رحب

 صخش هلىذلادودحلاو قايلاذكو كريغلامادقن < دق كفاخ نا ىرالا

 نوكي ال اهو<ودجسملاو رادلاوقوسلاو ىداولاو لملاك هزوحنراطقأو

 ىداولات قالو لبخلات مالو دجسملاّ ىلصالو رادلاتدعق لوقتالفافرظ

 ىداولال زنو تيبلا لخد لم رجلا فرح فد ح وهامتاف كلذ نمءاحامو



 1 ماللاباببعلادلا لصف
 سيل و لخ دب ارعشأا قءاحو لخدلدم لعتف ىلع لخ داو لم اده صو

 دضلخدلاو ”ىئدنمىنلخادبو اليلق اليلق لع :لدخح حصا

 لخالاك ناثفلا 0 مهمالك نمو ةسرلاو بيعلا اضيأ لخدلاو جرخلا

 اد هدف مالا ادهلاقب ندحتفب لخدلا 0 ل _خ دلاب كي رديامو

 ةعبدخ وار كم ىأ كني الخد ناعيا او ذختتالوىلاعتهلوقو ىنعمب لغدو

 انسحالخ دم لخد لوقت اضيأ لوخدلاعضومو لوخدلا مملاحتفب لخدملاو

 لخدأ نه اك |لوغتلاو لاخدالا ميملا مضب لخدملاو قدص ل2 دملخدو

 صتخو هرومآىف هلخادب ىذلا 0و لوقت

 اهفمضخو ءاللاديدشتب بطرلاهيف لعجو صوخلا نم جسنيام ةلخودلاوهب

 اضيأأ صقرلا نمبرضو مجعاإةبعل فاكللا ولا دلارسكب ةلكردلا ( لكرد )
 دوهملا لع تح ةدفرأ ىياياو دج لاقف ةلكردلا باد أ ىلع صهنا ثر دخلا ىفو

 لخ دلال ثم داسفلا نيتحتفب لغدلا ( لغد ) ةحسفاتبدىنأ ىراصنلاو

 هفل أ لعج نُف نوذنيالو :: وناعم وادحاون وكب ”رمدن لفدلا (لفد)

 ًادرألقدلا ( لقد ) هنوني ثيناتللا,اعج نمو ةركسنلاىف هنون قاحلالل
 هلدي قبرطلا رلعهلددقو اضيألادلالمل دلاوهب )دتسام ليا دلا (للد) رقلا

 لادلاحتفب لدلاوىلعأ حتفلاو مضلا,ةلولدو اهرسكولادلا حتفب ةلالدمضلاب

 تللدن ”وامهف لادلا حتفالالد والدرسكلابلدنأ 00 ولكش و جننفلا

 هب قش ىأ نالفب لد نالفو ماللاديدشتب ةلادلا مسالاو لمأف ةلدأ لاش واضأ

 ةئيطاىفراقولاو ةنكسلا نم امهوىدمملا دم وعلا بيرقلدلادبعوبأ لاق



 ءاللاباب  لاذلاولادلا لصف 22

 ىلا نولح ربهللا دع باح ناكدس دحل ا ىفو كلذ ريسغو لئامشلا ورظدملاو
 لدل ديو هءنومشتمفهلدودهي د هوهتمسىلانورظنف هنع ىلاعت هللا ىضررمع

 ليمامددحاو لمدلا ولئامت حب نحل المدنا (لمد) ايلدتم كرحءىشلا

 لاب ىرخالا لع نيتئفلا ىدح إلا دتناب رخل اىفةلودلا (لود) حورقلا

 لاملايف مغلإب ةلودلاو لادلار سكب ب لودلاعججاو ةلودلا.بيلعانل تناك
 عمجاو اذط ةرمو اذه ةرم نوكي هنولوادت, مهيب ةلودءىفلا راص لاقي

 ه«لوادت, ىذلا '“ىغلا مم | مذلإ ةلودلا دبع ونآلاقو لودو تالود

 ورمع وب لاقودحاوىنممب ناتغلامه مهضعب لاقو لعفلاحتفلايةلودلاو هنيعب

 رمعنب ىسعلاقو برخلا ىف حتفلابو لاملاف مغلاب ةلودلا ءالعلا نبا

 امهنبام ىردأامهلااو سن ويلاقو ءاوسب رحخلاو لاملا ىف نوكت امهاتلك
 نالف ىلع ىنل دأ للا لاقبةبلغلا ةلادالاو ةلودلا نمانو دعنمهللا انلادأو
 هتلوادتو سانلاننب اطوادي هللاو تراد ىامايالا تلادوهملع قرصناو

 حتفب لب ذلا (ليذ) د لا ذل لصف ةسمو ده و ةسوهذهه.دخ !ىدبالا

 ةليتفلاةلذلاوراوسلاهنم دخت, ةيرحبلاةافحاسلا رهظ وهو جاعلاك *ىثلاذلا
 وهفاضي |مضلابلبذو لخدورصن هبابو ىوذىأ ليلا لبذو لايذلا عم أو
 دقحلالحذلا (لحذ) بيرغنيعلامذب لعف باب نم لعافوامهمق لب اذ
 دقو زعلادضلذلا(للذ)لوحذ مما وهراثب ىأهلح ذب لاطلاقب ةوادعلاو

 نيللا رسكلا,لذلاو ةلذ أ وءالذأ ثو ليل ذ وهفةل ذموةلذوالذرسكل ا/ل ذي لذ
 الل ذب هلل ذوهلذأو للذباود نم لدلا ةنيب ل ولذةءادلاقبةبوعصلاد_ضوهو

 دارببم باللوم قو



 ١ ءاللاباب # ءارلاو لاذلا لصف
 تيل دواهديقانعتس وس ىاالما طاهف وطق تللذ و ىلاءتهل ووو ىنعع هلكةل دتسأو

 لهذو عطقهبابو هنعلفغوهيسن “ىشلانعلهذ (لهذ) عضخ ىادل لل ذو
 ةناهالاةلاذالا وهلويذو صيمقلالايذادحاو ليذلا(ليذ)ال وهذ رسكل اراضي
 اهماهتما وهو ليلا ةلاذا نع ىبمن ثيدخلاىفو همالغو هسرف لاذا لاقب

 اهنف لسرتلا ةءارقلاىف ليئرتلا(لتر) ة«ءارلا لصفإل# اهملع لماو لمعلا

 ىمست ةلقب ةلجرلاو لجرالاةدحاو لجرلا (لجر) ىنبريغب نيستلاو
 ةماعلاو ةلجر نمقمحأوه ,طوق هنمو ليسمىفالا تبنتال اهنال ءاقملا
 ضاس هءلجر ىدحا ىفىذلا ل بلا نمل جرالاو ةفاضالا.هلج ر نم لوقت

 لحرلا مظعلا سانلا نم اضرءا ل>رالاو هريغ عضو هن وك نال هركو

 لجر عممجاو سرافلا دضل_جارلاو ساحن نم ردق ممل رسكب لجرملاو

 لجارلااضي|ن الج رلا وامهيف مل ادي دشنب لاحروةلاحرو بحصو ب حاصك

 ةوسنو ىل< لثم ىلجرة ارماولاحتو ىلو نال لثملاجروىلج رعمجاو
 تالانحو لامح لثمتالاجرولاحر عّمج او ةأرملادض لجرلاو لاحت لثملاحر
 ىارلا ةلج ران ءىلاعت هللا ىضرةشئاعتناكلاقبوةلجر ةارمال لام و لجارأو

 ةاجرلاو لجاو ريغصتهن أكس ابق يغىلعاضي !لحنورو ليج ر لج رلا ريغصتو

 ةلوجرلاو ةلجرلا نيب لجر لاقي لجرالاو لجارلاو لجر لا ردصم مغلإب

 رعشوةلجرلاو لجرلانبب لجرا سرفوةلجرلا دمج لجاروةيلوجرلاو
 لوقت اط.سالو ةدوعللا دبدش سلاهرسكو ما حتفب لجرو لحر
 هلاسرا اضيأ هايجرتو هديعجن رعشلا ليج رتت لق # اليج رو رعش لج رهنم



 ماللا باب ءارلا لصف 057

 ىشم لج ريو كلذ لق ةئيهم ريغ نم امه وأدب ارعشلاو هن

 اضي ألح رلاوثاثالا نمهيحصت ب امو لجرلا نكسم لحرلا (لحر )الجار

 ريعلا لح رو لح رآةنالثو لاح رلا عمتج اوبتقلا نمر غصأ وهوريعبلا اح

 مسالاو ىنعب لح رو لحر اونالف لحرو عطفهبابو لح رلاه رهط ىلعد
 ةاحار هاطعأهاحرواشاحرتند لاق لاحرالا رسكلا:ةلحرلاو لمحرل

 ارك ذ لبالا نم بكرللاةلحارلا ليقو لحرتنالحلصتىتلاةقانلا ةةاحارلاو

 دقو سسحلانودلالذرلا (لذر) لحارملاةدحاوةلحرملاونأوأ ناك
 هلذراوءالذرولا ذراآولوذرموق نم مغلالا ذرولذروهف ف رطبا نم لذر

 اذك لعفا !.طوق(لسر) همدر ءىثشلك لاذ ذرو لوذموبفاضنا !هلذروهريغ

 نمالاثيدخلاهنمو كتنيهىلعلاقيأك هيف دثتا ىأرسكلاب كلاس رىلعاذكو

 ناسح فنامسىهوىطعي لوةبءاخرلاوةدشلادب رياهلس رواه دحن ىف ىطع

 ةيراقم ليزاهمىهو اهلسر ىف ىطعي واهم دن كاتفاهجارخ اك رعدتشل

 وهف ةلاسرىف هاسرأو ليسرو لسا م وهف ةلسا مهاس ا رونبللا اضي أ لسرلاو

 ةكئالملا ليقو حايرلا تالسراأو لسرولسر عم اول 30

 برالوسر لقي و نيلاعلابرلوسرلنأىلاعتهلوقوةلاسرلااضي أ لوس رلاو
 لثمعمجاودحاولاو ثنؤملاورك د اامهف ىوتي اليعفوالو ءف نال نيملاعلا
 -رعشلا لسرتساو هريغوأ لاضن ىفهإاساريىذلا لجرلا ليسروقبدصو ودع

 (لطر) اهيفدأت|هنءارقىف لسر تون ًاتساو طسن اهيل لسرتساواطبس ر اص
 اهرجوام لاطأهءايثىف لفر (لفر) انمهطصناهرسكو ءارلاحتفب لطرلا

 هد 9



 7 ماللاباي# ىازلاوءارلا لصف

 د_د>أو لمرلا (لمر) هباش ف لفرا اذكو لفر وهف رصن باب نما رنبتم

 لمروةلورطانيتحتفب لمرلاوماشلا,ةنيدم ةام رو هنمصخأةلمرلاولامرلا

 لمرالاو امهيفمملاو ءارلا حتفب انالمروالم رمذلاب ىلهريةورملاو افصلاني

 تام ةأرملاتلمرادقواملج وزال ىلا رااةلمرالاولةأ ىماال ىذلالجرلا

 لهر (لهر)هلاورليسي نالفلاة,باعللا مخلا,لاورلا (لو ر) ابجوزاهنع

 نيجرسلا لب زلا(لبز)  ىازلا لصف زك برط هبابو ىرتساو برطضاهمح
 تاتفثددش هترسك اذاف فورءملمزلاو اهمذ وءابلاحتفب ةلب نمدهعضومو

 دعروذ ىأ لج زباحس لاة يت وصلا نيتحتفب لجزلا( لجز) لسنزوأ ليبز

 دعابت و ىحنت هناكم نع لح ز( لح ز) را اضيأ ليبحزلاو فورعم ليبحزلاو

 ىلز(للز)رمع لثم ف رصنبال سنا نم من لحز وهام لح زو عضخ هبابو
 ةلزلاممالاو اللزحتفلا,لزيلز ءارفلالاقو الياز ركل ابل زي قطنم وأ نيط

 ىم تلزازنف رسكلاب الازازو ةلزاز ضرالا هللا ل زلز وهلز ا هريغهلزتسساو
 ناك ا اهرسكو ىازلا |حتفي ةلزملاو دئادشلا لزالزلاو مسالا حتفل ا,لازلزلاو

 3 اهادسأ ةمعن هلالزأو تدعى ألالزءامو للزلاعذوم وهو ضحدلا

 ةلمازلا(لمز)ىلالزلاةدحاوةءلزلاواهركشلف ةمعن هملاتل زا نم ثيدحلا

 ريعبلا ىلعةلداعملا ةلم | زم لاو هيلعهماعطو هعاتم لمحبي لج رلاهب ربظتسي ريعل
 ةلواحلاك ةلوازااوةلازالالايدزالا(لوز)ر دنهباشب لمزاوهفل هوت ىفهلمزو

 هلوزو هريغهلازآوالاوزلوزيهناكم نمءىشلالازوا وح اعتاولوازنوةحاعملاو

 عاب باب نم هناكم نم 'ىشلا تل ز(ليز) اذك لعفينالفلازامولازئافاليوزت



 : مالا باب ## نيسلا لصف 6

 ةلب ازملاو مهشياناب زف ىلاعتهلوةهنموقرفتف هقرف ىآ لب زف هلبزوهتلز !ىفةغل

 ا لصف## نيالا لبازتلاوهةراف ىاالايزوةلب ا نمدإب از لاقي ةةرافملا

 وزمطاب ىموماب كل وستين :وأءىرقوزاسن الاهل سامل وسلا (لأس)
 هاو وباذعب لا اس لاس ىماعت هلوقو ةلئسموالا وس ءىثلا نعهلأسو 'ىثلاهلأسو
 دقون المو تالفن ءلاس انج رخلاش شفخالا لاق عقاوب بأدع نعىأ

 ةل وس لجرو لاسالوالا نمو لس هنم سمالاو لاسي لاس لاقتبف هز ره فنحن

 كبي ردتلا ليسلا( ليس )اضعب مهضعب لاسا ولءاستولا 5 سلاريشك ة زرمهمنزو

 هرازأل ايسأو لطه عمدلاو رطملا ل ايسأوهلينسجرخ عوزلا انسا اآدقولنسلا

 رمح قورعب تودكنعلا جس م را هيش نيعلا ىف ءادلبسلاو ءاخرأ

 ليبساوريناو لاقو ليبس هذه لق ىلاعت هللا لاق تن ؤيورك ذي قيرطلا ليبسلاو
 ىلاعتهلوقو هللا لسس ىف اهلعج الست هتعيض لس و السسهودختب الدشرلا

 ةفلت+ا لسسلا ءانأةلبا ةلباسلاوةلسووابيس ىأاليس لوسرلا عم تدخن ا ىتلاب

 دقو عرزلالبانسةدحاو ةلبنسلا مدابسلا ا وبراشلاةلسلاوتاقرطلاىف

 أنف انيع ىلاعتهللا لاق ة_دملاىفنيعمسا ليبسلسو هليتس جرخ عرزلا لبنس

 تناكو ةياسأر تناكالنكلو ةفرعم ىه شفخالا لاق اليدساس ىمست

 (لحبس) ريراوق اريراوق تناك ىلاعت هللا لاك فلالااممف تديز ة> وتفم

 اح اذااللهبس ىشع لجرلاءاح ( لبس ) هللاناحبس لاق لجرلا لحبس

 ةدحأ ئرأ نأ هرك ال ىتاهنءىلاعت هللا ىضررمعلاقو ءىش ريغىفبهذو

 اذاولدلا وهو رك ذم لجالا (لجس)ةرخا لمع ىفالواءند لمح ىفالاللبس



 2 ماللاب اب # نيسلا لصف

 تلق#لاجس عمجاوب ولذال ولجس ةغرافىهواط لاقب الورتكو أ لقءامهش ناك

 دقو كصلا لجسلاو ىالملا ولدلا لجلاامهربغو ىاراقلاو ىرهزالالاق

 نط نم ةراجح اولا لحس نة راجح ى اعنا وق 0 ؟ ال |لجس

 لدين عفوخ 3. فوم يعل وقل موقلا» 200 ميج ران تخبط
 لحسلا (لحس) 520770008 5 لجنس لاو نيط نه ةراجح مهيلع

 سو هيلعهلا لسدلا لور وردك وويل تأت نه فسزكلا نمضيالابونلا

 هيلا بسنت ىهو نهلاب عضوم لوحس لاقبو فسركة يل وحسباوث[ةثالثف
 ”ىطاش لحاسلاو ةدا ربلاكامه وحنوةضفلاو بهذلا نم طقسام مخل بةلاحسلاو

 (لخس) هطقكو هرشق ىأهلحسءاملافاوبولةموهديردنب!لاقرحنلا

 رعشو رصن هبايوهاخرأ هب وثلدس (لدس) رسكلا,لاخسو سلف نزوب لخس

 لايرسلا هسل أ ىأ لب رستف هلبرسو صيمةلالابرسلا ( لبرس) لدسنم

 هيوبيسلاق تالبوارسلا عن او ثن يورك ذيفورعم ليوارسلا (لورس)
 ىف فرسءذ الام مهمالك نمت بهشأف تب رعأ ةرمجع|ىهوةدحاوليوارس

 اهفرصت ملالجر اهب تيمسناولاقةركسنلا ىف ةفورمدم ىهف ةركنالوةف رعم

 ةلاورسو لاورس عمج هنأمعزيو ةركسنلاىف اضيأهفرصيالنمنييوحنلا نمو ٠
 لصسقم نا لوقي هف رص كر ىقجتحبو 63 ةلاو رسم ٌؤالا نم هيلع د دشسو

 هلورسوىوقأىباثلاولّوالا ل وقلا ىلع لمعلا و# حم ار لب وارسس ىف ىس راف ف#



 ماللا باب # نيسلا لصف 1
 لطسلا (لطس) شيراهملجرىفةلورسم ةمامح و لورستف لب وار سلاه سلا

 ثخةالعسلاو الاعس مضلاب لعسي ىلعس (لعس) هاثم لطسلاو فورعم

 نيسلامضب لفسلا (لفس) ىلا لا عماورصقي و دميءالعسلا !ذكوناليغلا
 نيعلا مضيولعلادض مذلاةلافلاو حتفا لام لاو مضلا,لوذسلا واهرسكو

 ركب ةلفسلاو ف رظ باب نم لفس دقو ةل اذنلا حافلا, ةلافسلاو لخد هبابو ىلاعلا

 ةماعلاو عم اهمال ةلقس وه لقتالو ةلفسلا نم وهلا سانلا نم طاةسلاءافلا

 ةلف-نم تالف ل وقيف ففي بر علا ضءبو لفس موق نم ةلفس لج ر لوقت
 عمجاو فورعم لجرفسلا (لجرفس) نيسلا ىلاءافلاةرمدك لقنبف سانلا

 زيس+لا ةلسوىنعيهاسأو فيسلا لسوٌد رباب نم “ىلا لس (لاس) جرافس

 ىئنالاودلولا ليلسلاو ”لاسمابعمج و ةميظعلاةربالا ركل ا, ةلسملاوةف ورعم

 ةلالسؤ ذاوشلا نموهو لواسم وهف هللاهاسأ لاقي لسلا مضل ا,لالسلاو ةليلس

 | هلئلاس وجر خ مهب نم لفن اون اس الاةلاللسةفطنلاوهنم لتساام'“ىشلا

 2 لاسلسو لسلسءامو 4نف هبصهريغهإسأسو ىرج قال! ىفءا لا للستو

 لسلستيى نعم ليقو هئافصو هتب وذعل قال |ىفلوخدلا ىلهس مضلاب لسالسو

 ضعي هذعب لصتم لسلسم ىشوةللسلاكريصي عررلا هتب رض وأ ىرجااذاونأ

 2 با,نمبوثلا لمس وبا. نم قلخلالمدلا (لمس) ديدخلاةلللسهنمو

 2 هلثل”وبب (لوس) ةام ةديدحن اه ؤقف نيعلا لمس و قلخ أ ىألمسأو لخد



 1 ءاللابإب # نيشلاو نيسلا لصف ظ
 ىلإ ةينيعتلاو ايسر ار لل ا ده علا ( نيب ر هلة قرنا نع ةمتتتا

 لهس لجرو لبسلاىلا اوراصموقلا لهسأ و سايق ريغىلعمضلاب ىلهس لهسلا

 ءاودلا له سأوةلوهس مضلابعضوملا لهسدقوةنوزخلادضةلوهسلاو قلحلا |

 الهس هدع 'ىشلا لهستساو حماستلا لهاستلاوريستلا ليهستلاو هتعيبط

 اناليسو عابباب نمهريغوءاملالاسولويسلادحاو ليسا| (ليس) م ليهسو

 نيتمضب لسم ىلع اضيأ عمجيو لباسم عم اوهإيسعضوم ءاملا ليسمواضيأ
 لخديام ءايلاز وكسو نيسلار سكب ناليسلاو سايقريغىلعنالسموةلسمأو
 دسالادلو لبشلا (لبش) ة6نيشلا لصفإلم باصتلا فنيكسلاو فيسلا نم
 ةلعشملاو لعشلاةدحاو رانلان م ةلعشلا ( لعش) لامشأو لبشأ عما 3

 تيه رطبا ىا قتل متع اهم رضا ب طخ !قرانلا لعشأو لعاشملاةدحاو ْ

 نشا حتفب لغش واههضو نيغلان لا نكشف ( لغش) اسشدسأ نلفتتاو ا

 عطقباب نمهلغشو لاغشأ عم او تاغل عب رأت راصف نيت<تفبو نيغلان وكسو ظ

 لئال ليلك هل ديكو ت لغاش لغشو ةئيدرةغلابمالهلخشأ ل قتالولغاش وهف |

 ذاشوهو هلغشأاماولاة دقو تلغتشاو هلعاف مسملامىلعاذكبكنعتلهشلاقيو ٠
 سل وز وجهلعاف ىمس اذا هنأ موب هايلعتتلق دي هل عاق مسرلام بجعتر الدب

 انا بجعتلان الز جيلا رم ب رضأا مت تلقوارمعد,زيرضت اقول كنافكلذك

 لوكف ولاكشا أعم او لثملامعتفلابلكشلا( لكش) ل وعفملا نمال لعافلا نمز وجي
 لكش تاذةأ سما لاقي لدلا سكل ا: لكشلاوهبش | يأ اذكب لكشأ اذهلاق

 هتوجو هتقيرطوهتلب دج ىلع ىأ هتلك اش ىلع لمعب لكل ق ىلاعندل



 ماللابا دع نيشلا ل أصق 5

 هك مسوهيلعللاىل اص صىبنلازا ثد دخلا ىفو لكش عمجاو لاقعلالاكشااو
0017 
 هك

 ةقلطم ةدحاأوو ةلجح ملاوق ثالثنوكننآوهو للا ىفلاكشلا

 سرفلاو لجرلا ىنالالاكشلان وكبالو ةلجحم ل جرو ةقلطم ما وقثالثوأ

 لاكشلابسرفلاو رئاطلا لكشو سلا مالا لكشأوهوركم وهو لوكشم
 باتكلا لكشأ اضي ؛لاقب وبا رعالا,هديقاذاب اتكلا لكس اذكو رصن باب نم
 ”لغخ (للش)هاثملكاشتلاو ةقفاوملاةلك اشملاوهساءتلاوهلاكشاهب لازأ هنأك
 لشت هنع تلش دقو د لا قداسف للشلاو درهبابو ةفمفخ ةطابخ هطاخ بوثلا

 تاسدفو لاكن و كدي للشتالءاعدلا قلاش ىلاعت هللااهلشأو اللش حتفلاب

 الومش رسكلاب مالا مهلمش( ( لمش)ءالشةأ رملاو لشأ ترص رسكلاب لجراب

 هللأ عمجو لماشمأو 2 اخ دبا. نم ىرخأ ةغل هيفو مهم
 لمشلاو هرمأنم عمتجاام ىا هامشُللاق ”رفوع سأ نم تتشتام ىأ هامش

 ةيحان نم من ىتلا ميرلأ لامشلاوهب لمتشي ءاسك ةلمشلاو لمشلا ىفةغل نيتحتفب

 لمأشول امثو ؛لامثو نيتحتفب لمشو نيكستلاب لمشتاغل سماهم وطقلا

 لعاضبأ لئامثوتالامثلامشلا عمو ماللا ديدشتب لامشءاجاعبروهنم بولقم

 لامشلا عردب رضنت لومشم ريدغو لئام وةلامح لثم ةلامثأ وعش مهم : كسامق ريغ

 ديلاور !لومشلاو معطلاةدرابتناك اذا ةل ومشمرمخلل لبق هنمودرب,قح

 ىلعاضيأ لئامثوةش ؤماه“ال عرذأو قنعأ لثم لمشأ عم او نيعل اف الخ لامشلا

 لئامشلا عمجاو قلخلااضيأ لامشلاو لئامشلاو نيعلا نع ىلاعت هللا لاق سايق ريغ
 نافلامشلا عر ىفاولخدم وقلالمشأو لخدهءابو الامثتل وج رلاتامش و



 1 ءاللاباب *# داصلا ىلا نيشلا لصف
 لامشاو فئقاتهبوثب لمت شاونولومشم مهفاوامشت لق مهنباصأ اهنا تدرأ

 لوشأ مغلابةرخا,تلش(لوش) رازالاو ءاسكلاب هلكع دسج للجن أ ءامملا

 ىهتلاشنافةرخلا تا أاضب أ لاقيو رسكلاتاشلقتالو اهتءفرال وشابم

 تالاوش عمجلاوجحلا رهشأ لوألا ”وش وهيتفك ىدحاتفترانازملالاشو .

 لج روءالهش نيعو ةقرزاهداوسب وشب نأ نيعلا ىفةلهشلا( لهش) ليواوشو

 ةحنارلا يطرجش لدنصلا (لدنص) ة6داصلا لصف إلا لبشلان يب نيعلا لهشأ
 باب نمالةصاضيأ هلقسو فيسلا لقص( لقص) ىنال ديصلا ىف ةغل ىنالدنصلاو

 عمج او لقيص عناصلاو نيتحتفب ةلقص عمجاو لقاد وهف رسكل باضيأ الاقصو رصن
 (للص) هوحنو فيسلاهب لقصي امرسكل ا, ةلقصملاو فيسلا ليقصلاو ةلقايصلا
 امرلاب طلخ رخل |نيطلا لادلصلاو ةيقرلااهنم عفشتال داس يكل نمل

 اذا ود ماجالاةلصلصو راخفلاوهقرانلابعخبطاذاف فجاذا لصلصتيراصف

 لصلاقي ثسللالات ىرهزالالةت وصلا مع وخاذا ىنعب تلف #*# فءعوض

 لصلصت اق اعمج رتمم ون ناف ”ىلصتوصةراكح هن وص ىف تم وناذا ماجللا

 ناك اخوبطم نان الواصرسكلاب لص محلا الصوت "ود ىلا لصلصتو

 دب دا راخفلا توصي اكتوصي ىأ لالعمو 0 "ليما زان

 (لوص) 0 ديدش ىأ ماللا ديدشتو نيتمضإ "لمد لجر (لمص)

 لوق برلاقي اضيآةلوصو لاق هبابوسثو هيلعلاصو لاطتس ا هيلعلاص

 وقملا ل رع وةلاصلا ناضل نإ تحول نان كارو نسا

 لؤص ل وبف مهيلع ودعبو سانلا لتقي راصاذا فرظ باب نم زمطاب
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 ماللا با, #ءاطلاوداضلا لصف 01 ٠»

 > ليكض لجر (لأض) داضلا لصف 9+ لابصس رف وهف مهل اباضب أ الاهص 7
 دقو احن مسا ريغص ناك اذا مسجلا

 : (لخض) فرط نأ نم زمطاب لّوَض

 *؟يشأا لض (للض) نيبالكلاةغل مملاممدقتب لحضماو بهذ “ىلا لحمضأ

 | ىتنالاو ركذلل ةميهلانم لْشامةلاضلاو الالض رسكلاب لضي كلهو عاض
 نالفو قيرطلااهيف لضي ىأامهيف مملا حاف واه رسكو داضلا حتفب ةلضم ضرأو

 ادج لاض ىأ للضمو ليلض لجروهلذعىف داشرلل قف وءملاذاةلض ىنمولب

 نا لقمىلاعتهللا لاق ةل الضو الالض كلا, لض». لضدقوداشرلادضلالضلاو
 نولوتي ةرلاعلا لهأو ةديرصفلا هو دن ةغل هذبف ىسفن ىلع لض !امافتلاض
 ىربعب تلاضاتمكسلان ا كلها وهعاضأهلضأ وامهسف رسكلاب لض]تالض

 مقم'ىثلك اذكوامبعض ومفرعتجلاذارادلاو دجسملاتلاضو كنم بهذاذا

 هلوق نم هيلع زخأىأ هنع لضادب رهللا لضأ لعل ثري دخل !ىفوهل ىدتبم ال

 ضعب ل5ضرأثيدخلا لصأت لق « انيفنخ ىأض رالاىف انالضا ذأ ىلاعت

 هللا لضأى عل ع ررلاىفىورذ< ىتوق رحأف تم اذا هلهال لاق نيفئاخلاةاصعلا

 لماضتو لاضتملا ىدبمالو لاضل !ىدبم كن ال وقت لضف هللا هلضأ و لاق ىلاعت
 ىف ىأ رعسو لالض فني مرجان اىلاعتهلوقولالضل !ىلاهمسنتنأ لجرلا

 اهريغومهاردلا لبطوهببرضي ىذلا لبطلا (لبط) ة#ءاطل الصف ## كاله

 ةناجتفلاك ةلاهجرطلا (لهجرط) فورعملا>طلا ( لحط ) فورعم

 ةيششحولكدل وودولوملالفطلا (لفط) ءارلا,ةراهج رطاولاتاعروةفورعم



 : 5١ ماللابا, * ءاظلاىلاءاطلا لصف

 هللا لاق بنا لثم اعجوادحاو لفطلان وكيدقو لافطأ عملا و لفطاضبأأ

 رطم نيدت>ةفب لفطلاو ةأرملاتلفط ا هنملااو رهظنلنب دلال فطلا وأ ىلاعت

 لطلا (للط) شراولاهيمستب رعلاوابلا عدي ةعلو لخ دي ىذلا ليفطلا و

 ةلواطم ىهف ىدنلا اهلطو ضرالاتاطهنملوقت لالطهعمجو رطملا فعض |

 وهفههدلطديزوب 0 ولالطأ عمجا و رادلاراثا| صخشام للطلاو

 حتفأ اب همد لطلاب الولاقهرده اهلطأ وىلاعت هلل اذ طوف لط ًاولواطم

 همد لط وهمد لط تاغل ثالث هيفةديدعوب ا لاقوهنال وب ىناسكلا ويعلو

 نقلا ناطو ندوعلا هت رطلا ل وط) فرش لهن رقمك للساو

 تنك ى ا هقلطت قؤاف كل واطول اك | هلاطظ اودوبفال وطور عنا ال واع قرط

 ىذلا ليلا ب تعلا زوي لوطلاو لاق هبا واعمم<لوطلاو لوطلا نم هنملوطا

 طرف أناف ليوطل امضلا,لاوطل اواضي 1ةليوطلا وهوهيف ىعرتفةي ادللل وطب
 عمج لواطالاو لب يسرا لاوطلاوديدشتلاب لاوطوبفلوطلاىف
 لاقيو ربكلاو ئركلا لثملوطل اعمجلاو لوطالاث ين اتىلوطل اولوطالا
 ثدن آتل | وربك ذتل !ىفكل ذلاقب ةي نمو ءانغهيف نكي ملاذ اديف لئاطالممأ اذه
 ل”وطت ولاقباب ن ه هيلع لاط لاقي نملاحتفلاب لوطلا ودحجلا ىفالاهيماكتبالو
 ادلوتدلوةأر || تلاطاو هلطام ىأءسمالا ىف هلواطوهلعنتماى أ هيلع

 لاط ساو ةلوم الب وطتهلل اوطو ليطت دقةريصقلان |ثي دخل | ىفو الاوط

 (للظ ) #*6 ءاظلا لصف رع لاط ىنعع لاطتسا نوك دقو لواطت هيلع |

 وح وناعم نب كلان ااتاضنا لالطلاو الط عمجلاو فورعم لظلا :

1 
 ب



 عديبح دس
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 عاعسش ءوض ةقيقتملا ىف لظل | فرال ةراعتسا وهو هداوس ليللا لظو

 ناكمو ليلظ لظولظب سلوةماظ وهفءوض نكي لاذاف عاعشلا نود سمشلا

 ةئيهك مضلاب ةلظلاو هفنك ىف َى انالف لظ ىف شيعي نالفو لظلاما د ىاليلطظ

 لظت ةءاح سلوااضي اةلظلاو نؤكتم كتم كئارالا لع لل ظىف*ئرقو ةفصلا

 رعشلا نم رييكسلاتيبلا رسكلا, ةلظملاوم ومس هتحنمغاولاق ةلظلاموبب ا ذعو
 هن ككنماند اذان الفك « |طاواهريغوةرجشلاىتلظا اذ للطلا نم للظم رعو

 لظتسا وكضاندىااذك رش كلظا ورمأ كالظا ليق م هلط كيلعىزلا
 هنم لوقت لملل|نودراهنل هل معاذا !ذك ل معيب لظواهم ىرذت سا ةرجشلا

 ذاوش نموهون وهكفت ملظف ىلاعتهلوقهنمو مضل اي الواط رسكلاب تللظ

 لبعس رف وايهمخض ىانيعارذلا لبع لج (لبع)«نبعل لصفو# فيفختلا

 قلخلا ةماتىاةلسعتأ رمأو فرظبا,نم لبعدقو 5 ”اوقلا ظملغىأ ىوشلا

 د لثم لاع وتالبععمجاو

 الولعتالو فرسنتال ىهف اسنن وعساه ر سة رجش ىف دخل !ىفو برض

 لجرلا لتع(لتع) دار !اهلك ابالواهق روطقسب الو ةف رساهيف عقتال ىأد رجم
 لتعمىللاعت هللا لاق 55 طظلغلا"لتعلا اوت وب رض هيابواة شعاب دج هب دج

 ويس

 9 ف
 هب أو ابق ت6 ' تحد 9 تح ثيل أ لبيع و 3 اأاذوض وو تاامك

 ب رطب بأن د نم لح عدق و ءطملا كص ةلحعلا و لح ع .عأ و لا

 ةأرماو نالحتو ل وجعواهمضو هب أ مسكي لجعو لجع لج رواض |ةلجعو



 1 ماللا باب * .نيعلا لصف

 ةاج ال او لج الادخ ةاجاعلاو لجاعلاو اضيأ لاو ىلاجعةوسن و لجع

 مقياس أ ىامكبررمأم كجع ىلاعتهلوقو هاهك وهب ذخأ أذاهن دب هلجاعو

 هأ عمو اذكءا اركلانملجتو ةثستسا ىأالبجمت هاجءوهاجعألوآتو

 (لدع)همدقتاذااذكوهتاجع ب اط هاجعتساو مدق ىأاليجعت ذك ن علا نم
 طسبو لداعوبف برضبا,نم ةيضقلاىف هلع ]د علاةب روحا دضلدعلا

 لادلا تفي ةلدعملا لهأ نمنالفو اهحتف ولادلا يسكب هتاد_هموهل دعمللاولا

 لالا ىف وهو ةداهشلايفعنتمو اضرىأ ل دعل جرو لدعلا لهأ نهىأ

 فرظبابنم لجرلا ل دعدقو ل دععحوهواضي أ لودعو ل دعموقوردصم

 تلدع كالوقردصم هاصأحتةلالدعلاو لثملا ريسكلاب لدعلا شفخالالاق

 لدعلاءارفلالاقو عاتملالدعنوي وهنب قرفتل لثمللامس | هاعجن انتحال دعأ كبم

 لاف ىدنعل وقت لمملاريمكلااب لدعلاو 4 فج ريغ نمءىشلا لدعام حتفلاب
 تدرأناف ةاشلدعتةاشوأ امالغلدعءامالغناك اذاكتاش لدعو كمالغ

 مهنم طلغدت 6و تارغلا تت اهرريتك عروب نيعلا تيتف ةيتسرتل ندةتنو

 ىف كاداعي ىذلا ليدعلاو رسكلاب لدعهن|لادعالا دحاوىلءاوعمج او لاق

 تلداعو هاثمهنعلدعناو سلجهيإبو راح قيرطلا نع لدعو ردةلاونزولا
 *ىشلا لي دعتو برضوهباب و مهشب تبوس ذ!ناللفب انالف تل دعو نيثيشلا نيب

 لي دعت ولدعم فقثم لكو ماقتساف هم ”وق ىأ ل دتعاف الب دعت هل دع لا ةب هع وقت

 ةب وتلا فرصلاف لدعالو فرصابنم لقب الو لود عبء الوقننأ دووشلا ا

 (راتع - ؟8) ْ



 نآوىأ ابنمذخ يال لدعلك لدعتنأو ىلاعت هل وقدنم

 كرشملا لداعلاو كالذءا دفاأ اما.ص كاذل دعو ىلام:هلوق

 ( لدنع ) لداع طساقل كنا حاجحا/ةأرملاكلا”لوقدنمو هب ,لدعب ىذلا
 تلق 2 رازطاهللاق رس أْط اطسبأ ددعلاو ت وص .ىأ لدنعب لئلبلا

 لذعلا (:لذع ) ةدايزانهوبف هيفدرك ذدقو ب هعضوم سل دنعل
 مالى أل ةتعافدل ذعلاقي ا لذعل

 اهب ضر ساعي أو 0 ا ة ملا :

 ةلزعلا لاقي ةلزعلا ممالاو نعم هز عتو هلزنعا( لزع) لبسي ى
 ل رمق هنعماحت لمعلا نعل زعو ل زعت مالا ذه نعانأ لاق زر

 لسعهنم لوقت ثن ؤيورك ذي لسعلا(/ لسع) ب رضةثالثلا بأ وهتم أ نعل
 لسعلاب ل ومعم ىأ لسعم لحن زو رصن وب رضهبابو لسعلاب هامع ىأ ماعطلا

 عام ا ىف ةليسعلاوةلاسع لحنلاو لحنا تيب نم لسعلا ذ_خ أي ىذل ا لساع
 لبقو ثنأتلا ل اسعلاى ع للاةلانال ءامطانت رغصو لسعلا ظ

 ةمهذ ىهذلا نم ةعطقاللاةباكهنم ةعطقل |ىهوةا_علاهبديراهنال كنأامأ

 لاقي سخلااضبأ لعل و لسعلا»دأ وز الايسعت هإسعو لس هلا باط لسعتساو

0 

 نالقسم 5 ١ لاع ويف 0 هدا مر لان با بالا



 01 مالألاباب * نيعلا لصف

 عمج لضعلا(لضع) ىربلا لصبلا لصنعلا (لصع) ماشلا سورع ىهوةن دم

 ص ولاضعءادو ةاضع ىهف ةيصعىفةزنتكم ةئلتمم ةعمتج ةمحلكو قاسلاةلضع

 صالا لضعأ دقو هرمأ ىتامعأ نالف ىناضعأ وءابطال ايعأ دب دش ىأ لاضع
 هع لضعو ديادشلاثالضعملاو هدب ا ىدق ال لشعمعاو قلغتساودتشا

 برطبابنم ةأرااتلطع (لطع) رصنوبرضباب نم وزلا نماهعنم
 دقو لاطعمو لطاعو نيّتمضا١ لطع ىبف دئالقلا نماه د _جالخ اذا تلطعتو

 لجرلا لطء لاقي ىلل !ىفدا_هاناكناوىَشلا نمولخلا ىف ل طعلا لمعت

 لمع ال قب اذا لج رلا لطعت واهم وكسو ءاطلا مخإ لطع ويف بدالاو لا لا نم

 نعي دحملاىفو اهله ادو.بل ةلطعمرتيو غيرفتلا ليطعتلاو ةلطعلا مسالا وهل

 .: اهيلحا وع زنا ىأ اهوا طعلاقف تفوت سما ىفاهنع ىلا عت هللا ىضر ةشئاع

 ىهنلاو رجحلا لقعلا( ل ةع)اط ىعارال ةلطءم لب او ضرالا نمتاوملا لطعملاو

 لاقوردصموهو اض.أالوقعمو بر ضباب نم لقءدقو لوقعو لقاعل جرو

 قلاع ا لقملاو قيل ردت رول دارهم نا لانز دوق ود
 لجرلا ىمسهبو ًاجلملا ل ق_ءملاونطيلا كسي ىذلا ءاودلاحتفلا,لوقعلاو
 بطرلاو ةرصبلابرهنهيلا سني مهنءهللا ىضرةباحصلان مراسي نب لقعمو
 ةعيركو ىل اةميرك ةلليقعلاو لقاعماهعم<و ةيدلا فاقلا مضب ةل.ةعملاواضي أ ىلقعملا

 لاقماعةقدص لاقءلاو رحبلاةليقع ةردلاوهمرك أ*ىث لك ةليقعو لبالا

 ايعاس وجبمرعاشلا
 نيلاقعورمع ىبسدقول فيكف * ادبسانل كرتبملف الاقعىعس

 ادم



 ماللاب اب  نيعلا لصف 1
 اذك اهضبقي حى اتاق * ىعاسلااهاقعي قحةقدصلا ىرتسشينأهركيو
 ةيدللد ولا ك رااذان الف مدد ىلقعوهتيدىطعأ ليشةلا لقعو ىردهزالاهرسف

 قرفلاوهأ ديف هنعاهاداف ةيدهتهزلاذا كالذو هتانجهنع مرعنالاف نعلقعو

 ةلقاعلا ىلقعتالثيدحخلا قوبرمذ لكسأ|بارو هنعىلةعو هل لقعو هلع نب

 ىانبالةو رحىلعدمعلا :2نآوهو هللاه+رةن شحوب أ لاقادعالوادمع

 ىلع عملا نكول لو ىعمص الاه وص ودع ىلع ر لا نك نأ وهلا حرر
 لوو ديعنءةاقاعلا لقتال مالكا! ناكل ىلاعت هللا همح رةفيسحوب !لقام

 هنع لقعو هأةع نيب قرفب إف ديش رلاةرم < كثاذىف ف -وبابأ ىضاقلا تلك
 ىفامهد كف هعارذ مم هفيظوىب يأت رض بان نم ريعبلا ل ةعوهتمهف ىح

 مثو هتوصع لجرلا |ةاقاعو لقع عم اولاقعلا وه لم 0

 مث أرعلا له١ألقو طخ هلتق نمةيدزن وطعن نيدلاب الا نم ةبارقلا

 ثلث غلب اذاف هيزاون ىأ ١ اهتدثلن ىلا لج رلآل قاعت ةأ 700

 هكسم اهنطن ءاودلا لقعو لج رلاةيدنمفصنلا ع اعةًأراةيدتراصةيدلا

 هعضو اذا هحمر لقتعاو لقعلايهماغ ىأر صن باب نم هلقعف هلقاعو ب رضهابو
 مالك | ىلع ردقي, اذا هءاسأ ىلقتعاو سدح ىلج لا لقتع أوهباكرو هيقاس وب

 ىرأ لقاعتو سيك و لثم لقعلا فاك لقمتوءاتلا مذبامسالك

 تالعلاون ١ (ل الع) لاقعلاىفةغل لكعلا )ل كع) هب ىدل و كلذ هسفن نم

 دق ىلو ل عىرخأ جوزت ىذلان الكاذب تيمىش ةوسن نملجرلادالوا
 هلعو لهم دعب ىلاعلاقب ىتاثلا ب رشلا للاعلا و ةده نم لعمت لهانايلف



 ةض ماللا باب  نيعلا لصف
 لعب لعامبيف لوقتمزالودعتم وهف هسفن وهل عو ةيناثلاة يق لاهاقسىأ

 هبجو نعهيحاص لغشب ثدح و ض رملاةلعلاو امبفالعاهرسكو نعلا مضل |
 ضرم ىالتعاو لوألا هلغشنع هعنمانناب. الغش تراص ةلعلا كلت ناك

 هقاتعا هلتعاو ةلعب هءلع لتعاوةلعب كباصاال ىاهللا كلعاالو لملعوبف
 نم ىثب ىصلا للعب اكهبءاط ىااليلعت ءىشلاب هللعو هيلع نجت هلتعاو رما نع
 هازجمنو هب ىبلت ىأهب للعتو ةلعتب هسفن للعي نالف لاقي نبللا نعدب از ماعطلا

 ةلالععلاودربلا فيف _:رم“ىشب سانلا للعي هنالز وجعلا مايأ نممويللجملاو

 لتمملاىفاضي أرك ذدق وىلالعلا عما وةقرغلارسكلإبةيلعلا وهب تلاعتام مغلاب

 ىنلعاولاةاميرو لعف أ ىلعل و لعف أ ىلعو ٌلعفت كلع لاقي ىنعمي ناتغل لعل ولعو

 فوخموأ وجر معقوتلاءانعموا ديكو نماللاتديزاعاو لع هلصأ لاقيو ىنلعلو

 اهدعنام ضفخ يضعب واهناو خو ذا لثمفر>وهوقافشاو عمط هبفو
 لمع(لمع)ءاملاق وفن وكن تاخافن ليلاعيلا وماقدي زلعو ماقديز لعل لوقبف

 لمعلا هيلاىلط ىااضي اهامعّتساو ىنعمب هل معتساوهريغدإ معو ب رطبا نم

 لمعلا ىلع عوبطم ىأوملا ريكي لسع نعوو لمبسلا قرطخصالمتعاو

 اذكل نالف لمعتو بلعتلا نود وهونانسلا ىلبامعمرلا لماعو لومع لجرو

 تلق #* لماعلاقز رمضل ايةلاعلا و ةرصميلا  عدلمع لاقي لمعلا ةءل و ليمعتلاو

 ءامءابقفلا لوقو تلق * ءان هبي اذانيللا نالف لمعتسا لاقي ىرهزالا لاق
 لوعلا' (لوع) سابقلا اذهريغهتحصا هجوالفالاو ا ذه ىلع سابق لمعتسم

 ثيدحلاىفو الاوعالوعأهنملوقت ءاكللا, توصلا عفر ليوعلاو ةلوعلاو



 ماللاإب اب * نيغلاو نيعلا لصف 70/1

 ”لع لوعلاق. هلع لمحو ةلادهيلعلداالب وعت هياعد وع باع ع | وعملا
 لوعم نمموقلا ىفهلامو تدمحاام ىلع ل الوقود ' اكىل نعتسا ىأت شام
 هافك اذا ارب هلاع لاقءاضيأ ةلايعولاق هبابو بيلعق فن ويا و
 لاق اولوعتال نآىدآكل ذىلاعت هلوق هنم جلاماعأ ماع وهف نازملالاعوهشاعم
 هسلغ ءىشلاهلاعولامو راجىأ 5 آل 1ىفلاعلاةيواوروجنالواوليمتال د هاجم
 تلاعو مقافتودتشا مالا لاعو بلغ ىأ أ ىريص ليعمطوق هنموهلشعلقثو
 لاق ضار فلا ل اهألعزاصقنلا لخدنف اماهسدي زتنأ أوهوتعفتراةضير هلا
 له | ىلع لمع ىمهف تل اعاذا ةضير فلان اكل ذو ليما نماذ وخ امهنظ أ ديبعوبأ
 نمو مزالودعتم لاعف نعم اطاعأ و ٌضْنا رفلا دب زلاعو مهصقنتفاعيم<ةضيرفلا
 رخصلا اهم رقش يلا ةميظعلاس افلا لوعملا اولاقهباب كل ذلكم دعب اهنا زيملا لاع

 اذا الويعؤ ةايعليعيل اعلام, ةقافلاةلاعلاوةايعلا (ليع) لواعملا عمج
 دحاوو هل وعيب نم لجرلا لايعوةليعمفخ ناو ىلاعتهل وقهنم و لئاعوبف رقتفا
 وبف لامع تك ل جرلالاع او دئابج لثم لئايععمجلاو درك ليعلايعلا
 (لبترغ) *6نيغلا لصف لايعاذ راص يأ شفخالا لاقةايعمة آر ملاو ليعم

 ار نيحنداشلالازغلا (لزغ) هريسغوقيقدلا لب غو فورعملرغلا
 نيمدواسمو نيمثداح ءاسنلاهل زاغمو ناماغوةماغ لثمن ال زغو ذل زغهعمحو
 اولزاغتو لزغلا فلكت ىآلزغتونيتحتفب لزغلامسالاو هتل زاغواط زاغلاقب
 اضيآسمشلاةلازغلا لمقو ىحعضلاهل ا زغىفنالفءاحلاقبدلو أ ىحضلاةلازغو

 لوزغملا اضيأ لزغلاو هلثم هتلزنغاو برض با: نم نطقلا ة ارا تلزغو



 7 ماللا باب * نيغلا لصف

 ىألزغأ نم هنال ضلال دالاوءارفلا لاقدب ل زغياماهرسكو وميلامضب كزغللاو
 دقو لزغ بحاص ىأ لزغلجروكزخ .اترادأ أ رااتل زغاولت وريدأ

 لاق هريغو ىمطخ نم سأ رلا هب لسغبام سكشلاب لسغلاو اهماوكسو ا

 ءايااديف ديزو مهئامدورانلا لهأم ول نم لسغن |ام وهو نيلسغلا هنمو شفخالا

 هل وةهنمو لستغملا اذكو ه.لستغ ىذلاءام|لوسغلاو ءاملالتةغاونونلاو

 تف لسغملاو هيف لستغي ىذلااضيأ لتغملاو :بارشو دراب لستغم| ذه ىلاعت

 ىثو 'ئغلا بتل - ٌءامّدلا لاو لساقلا عيش اوقولا لفماهر كوريملا

 دحأ موب ديشتسا هنالك الملا ليسغبهارلا نب ة اظن لاقي و ةحرطنلا وحن
 هلفغأو اض اةلفعو لخد بأدب نم "يشلا ن ءلفغ (لقع) يك الملا هكاسغف

 ةلفغملاو هتافغ لبتد“ اهلفغت ١ وةدع لفاغتورك ذ لعدكر ىثلا لفغأومريغهنع

 هردصلغدقواضي أ دقحلا و فلا رس لا, لغلاواضأ 8 /وب وبوتلاتحن

 لالغالادحاومضا لل وك ةحو 0 نغضوأ ش *ءاذن اك اذاالغ رسكلاب لشن

 ْن !ادلص و لف لغقلخلا ةئيسلات رمال لدق هنم ودب دح نم لغ هتبقر ىف لاب

 لعدقو درباب نم هةنعىلاهدب لغو لمة يف رعشهءلعو ”دق نءن وك ناكل غلا

 مذلاب غب مهغملانم لغو شطعلاة رارح ليلغلاو ةلغلاواضي | لغلاو لولغم وهف
 ناك امو ؟ ىرذو لغالا مغملا ىف عم متيكسلان أ لاق وهلثم ل اغ ا وناخ الولغ



 ماللا بإب * نيغلا لصف 5: ٠+

 ىنعي ناكامه دح | نيينعم لمتحن لغيون وم لغب ىنعف لاق لغيو لغينأى .

 نم لولغلا ديبعوب لاق لولغلا ىلا سن. ىأن "ور خ الاوهتمينغنمذدخؤب
 ظ ل نمو ل :, لغأ ةنالا نملاقب هنال دما نءالو ةنايا نمالةصاخ ملا

 : دا ىفو ناخ لجرلا لغأو مضل اب غي لغلولغلا نمو رسكللاب لغي لغ

 سبل يرش لاق وةوشرال ل بيقوةقرسالو ةنايخال ىألالسا الو لالغاال

 0 نيملع لل #غي.الثالث سو هيل عهللا ىلص ىنلا لاق ونامذ لغملاريعريعتسملا

 تغلب موقلا لغاوتةإغلا نم عايضلات اغاو. نضل نهوبف لغيهأآورنمونمؤم

 لغي نأ هفلكه د- مع لغتساوةلغلاب بيت أي ىأ < ضا اهلا ع ىلع لغينالفو ءهتلغ

 « يشلاىف لغلغتىرهزالالاقتلق *| ما اخ تالتالالدتسا و هيلع

 ردي مثيح نم هذ + اذاهلاتغاولاةبا,نمءىشلاهلاغ (لوغ) هفل

 رخآ عض وم ىف ل لاق العادل ناين لاك 0 000

 . نم مقلاب لوغلاو م طوقعلاتغت نآلوغلاةدسعوبأ لاقو اعز وعدل

 لوغ وهف هكلهأف ناسنالا لاتغااملكو ناليغو لاوغأ أ عمج او ىلاءس
 هلاتغاو ضغلا نملوغأ لوغةيأ لاقبهب سهذب وهلاتغي هنال احلا 2

 ليغ دسالا عضوموةمجحالا رسكلا,ليغلا (ليغ) واولاهلصأوةليغهلتق

 لاقي لا.ةغالا ركل ؛ةارغلاو فتلملا رجشلا لسغلا جمصالا لاق ل اويغ هعمجو

 ةليغلا ترض اضر ألاقي وهيف هلتقيف عض وهلا به ذيفهع دخيذأو

 كثب ك 1ك 1ىف ىو هعيضر ى“و تام 00 وةهعصر ”ىودمأت ينأا

 اهدلو ةارملاتلاغأ دكو نيالا كلذ مس انغلاوةلمغلا نع
 نع سوم



 ه١ ماللا باد ءافلا لصف

 اذاهدلو نالفلاغأو ليغم وهف ليغلا اهدلو تةساذااضي أت ليغأو ليغم ىسهف
 ىفو ضرالا هجو ىلع ىرجن ىذلاءاملااضبأأ ليغلاوهعض رت ىهو همأ ىغ

 ليلق نالفو رششعلا فصن هيفف وادلاب ىتسامورشعلا هيفف ليغلاب سام ثيدحلا

 نمسا رعت ناسك ماوي يزفا 2 مهلاو رسشلا ىأ حتتفلابةلاغماوةلئاعلا
 ملاسابل وقير خآ عمسيفاضي م لجرلان وكن ألافلا (لأف) د«ءافلا لصف

 تيد ىو داو لاش ع
 رم علا

 بابن مهريعو ا اةفو مخس ولام 000 ل وهليقوةاونلا (؛
 فورءم لحفلا (لغ) ةلذ ةدحاولا فورعم لجفلا (ل2) برض

 لخدلا لا نم ذدختب يصحاضبأ ل>فلاوةلادءفلاولاحفلاول وحفلا عت لاو

 لع لخد سو هل عهللا ىلص هنا ثيدحلا ىفوهنانالالخ روك ذنمناك اموهو

 هنم ةيحابي ساو لودفلا كلت نم لش تدملا 4 .حاىفوراصأ الانملجر

 (لسف ) ةطياس ىأةاخةأسماومقافت مالا لحفتساو هيلع ىلصمثتشرف

 (لكسف ) لسف وهف لهسو ف رظهبابوهلثملوسفملاو لذرلالاجرلا نم لسفلا

 لجر لبق هنمو لبن ارخآ ةيلخلا فء رحب ىذلا قاكلاو ءافلار سكب لكسفلا
 وهول غل ااطوأثوغلاوب أ لاقامبمضب لكسةلوم:ةماعلاو الذ ر ناك اذا لكسف

 ىطخلا مث لمؤملام حانرملام فاطادلامث ىلاتلا مث ىلسملا ىلصملام قباسلا

 فررعضلا لجرلا لشفلا (لشف) روشاقلاو لكسةلاوهو ت تيكسلا مطللامل

 رك ذلاس أر ةاشيفلاو ناح ىأآب رط باب نم ملغفدقو لاشفأ عم او نام
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 هعطق ىأ لصفناف“ىشلا لصفو لوصفلادحاو لصفلا (ىلصف) لشايف عمو
 نع عيضرل ا! لصفوس اج هبا و جرخ ةيحانأ ! نم للصفوب رض ناب و عطشن ف

 ىةفبفورو لصف او كب رش لصافوهمطف ىأ (هةفاوالاصف كسلا ل اص هم

 نمد شافو ناسللا عذبملاززوب لصئنملاوءاضعالا لداةمدحاو سا

 رثكو هباع | نيب تاصق ىلا اهمأ أهريسفتف اذكر جالا نم ءاف ةلصأق قه قش

 لح رلا هلمصفو لاصفو نالاصف عمو أهمل نع لصف أ ذأ هق ةأي ادل و لمصف أو

 لك نيب لعج ىأ لصفغمدقعو ,ممجأب ىأمتابصن اولاد نون دالادطهر

 اهاضعىأ الايصقت ةاشلاباصقلا لصفونييتا اشي ل.يعكقتلاوةزر خنت ْوَل و

 ةلضفلاو لضفلا (لضف) لطابلاو قل انيبءاضتلا ليقو؟ اخ لصيفلاو

 لع ةلاضفم أم أو 0 وةصيةنل او صتنأ ادض

 ىدلا لضفتملاو نعم لضفتو هيلع ضف او ةحمس ىلذف تاذت ناك اذاامموق

 ةهنم لضفإو ؟بلع لضنت نأ دب رب ىلا_هتهل وةهتمودب ا رقاىل هذ

 كل دكر سو كا 55 هل ؟ح ىأ ا . ضقت هرمخ ىل اعدهلل 7 و و عم + ىلذفتساو أش

 ٠, لّصفام ةلاضنل ا وةلضفلا ولضالا,هماغيأ أرمدت باب نه هلضفف هلضافو

 ص سمةئل ان ةغل هيف و بف باب نم ةبناثةغل هيف و رمدن باب نم “ىشهنم لضفو“ىذلا
 حتفلاب لعفلا ( ل هل ريظنال ذاش وهو مضل اب لضفي رسكلاب لضف امهنم
 رسكلاب لعفلاو تاريخا لعف مهيل اانيحو او مهضعب ًارقو ىلعش لعف ردصم

 اضبأ لاعفل اومركلا حتفلاب لاعفلاو حادقوحدق لثم لاعنلا عي او مسالا
 ءوشلا لمفو ةحرق وأ ةنسح ةلعف هنم تناكو باهذدلاك لعف ردصم

| 
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 1 ماللاباب * فاقل ا ىلاءافلا لصف '!

 تركت ناقل يرام دافع( للدا). سكك ندرك لطرح
 لاقورهكتا هرسكحص ىأ لفناف هلف لا در هبابو همزه شجخلا لفو

 عذلي لقلفم بارشو فورعم بحمضلاب لفلفلاو لفسمأ نمو لذ لف نم
 الو ةبنعز زو ةليفو ل ويف و لايف عن هاو فورعملسفلا (ليق) لفلفلا عذلك

 دعب دض لق (لب نرد القابلال ودلاو لايف همحاصو ةليفآلقن

 نم ىأ ليةثتلابربدنمو لبق نم هصيق دقو ربدلاوربدلادضلبقلاو لبقلاو |
 ىباهيواه وك لفقر ىا|ايقلا و دن وفم ابدل ويكاقل رمح دور يت ١

 لبقأو ىلقدقوةلبقللاةليللاةلباةلاواف رظن وكيمسا وهو هرهاجن ىأ مضلاهتلابق
 وهو فاقلاحتفب الو بقهلبة بدا بقو“ىثلا لس ةنو لبقم ىأ لب اقماع لاقي ىنعمي |

 هتابقاذا لوبقنالف ىلعلاقيواضوىفءانرك ذدقوهلريظن الهن |لاقيذاشردصم
 لخدبإ نمحرلات لبق دقو روب دلا لباقت خر ىهوابهلااضيأ لوبقلا وىيفننلا

 البقو نيتحتفب البقهأ روم موك طبعاا و كوحم م الاف الوبق تلوح ىأ ا
 .بادعلا مومت : ايوأ ىلاعت هللا لاقانايعو ةلب اقم ىأ حتف ءدعب رم كبالبقو نيتمضد ٠

 ءاسنلا نمل اةلاوةقاط ىأ ل | قدب لان ودا معا قح نال لقوى والبق

 دعهبقلتدلولاتانقاذا ركل ؛ةلا قالة ةلباقلا تاق لاب ةفورعم
 ةلابقاه كو ءانلا مشب لقي هب لبق دقو فيرعلا وليفكلا ليستلاوةدالول

 |دعاصف ةثالثلا نم ن وكت ةعاما ليبةلاوهتفا رعىفىأه:لابق ىف نحنو حتفل
 انريقسو ىلا ةلاوكو لبق عم جاوب رعلاو متزااومورلا ل ثم قش موق نم

 ةدحاوةلسقلاو انامع نسل ا لاقو السق ىأ شفخالالاقالسق ؛ىث لكم هماع
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 1 لئمالقم لق لاق أ و ريد مالك رعبا ليقدم

 هيلع لبقاو قار علان م هلدقم نع سحلا لكس تر دل! ىفو قدص لخ دم

 ةلباقمورادتسالادضلامقة:_سالاو هلذم لباقتلاو ةبجا و اةلباقملاوهبجوب

 وسةلةقهلةقو الئاقتورصنهباو فورعملتقلا (لتق) هتضراعمباتكلا

 نيب ل-جرلا لتقملاقبهتمهقتبيصأ اذاقلاعضاوملاناسنالا لتاقمورسكلاب
 ةلتاقملاواماعهباوطيحن ل ىأا يقي هولتقامو ىلاعت هللا لاقا ربخ “ىشلا لتقوهيكف

 هلَدقأو لاتقلاز ودلص؛نيذلاموقلاءاتلارسكب ةلتاقملاو الا: قوالاتق هلئاقولاتقلا

 توا لاس+ ىنعيتامساىأ لتقتحاوةركللددشالقت اولتقو لتقلاهض رع

 ذب ناف ىلآقةوسن ولاجروليتقةأ ساو لودقم ىأ ليتق لجرو هتعاجشل
 مسالا ةقءرطهب كاست كف الةادتقب تر سما نكو نالف نب ةامتقد كه ةةأرلا

 هبأنو يشن ى ملا لحق( لحق ) نععا ولتةقاوموقلا لئاقت وةلئاق ىأ ل ونقد رهأو

 الاوق 0-3 3 لاي ووأ هيأة ار ,طابأب نم لحوو لحاف وهف عضصخ

 نسم ىأة زم سكباض أل ونكستلا 00 الج سبب

 ةلاطرقلا( 5 قرانا مج و سأرلا رخ ؤمعاجلادقل

 عطقلا ل اصقلا (لصق) ةعذرلاةلاطرقلا ىرهزالالاقتلق#لال ال تلاد دحاو

 مرضاضأ ا اهفلع ةبادلا لاصق و ليصقلا ىمس هنمو برض هبأبو

 ةناذا ربلا نم ل زعبام مضل ايةلاصقل اوزاوزلا لثم ماعطلا ق نيت>تفب لصقلاو

 لخدهبابو رفسلا نمعوجرلالوفقلاو فورعم لفقلا (لفق) ةيناثلاس ادي
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 0 ماللابا #* فاقلالصق

 اليفةتباوب الا لةقوبابلا لفقأو رفسلا نم ةعجارلاة قف رلا ىهوةلفاقلاهنمو

 - (للق) ب رعم وهودصةي ديلا فقرعلافيقلاو قاغوقلغأ ل ثم .

 اوركذ اوىلاعتهللال ة اضي ١ آليلقونوليلقءوقو ررسو رب رس لثم للف هءمح و

 هللق وىنعع هللقو هريغهلقأ وةلقرم كلا, لق ءئىشلا”لقو مرتكف اليلق منك ذا

 ةاةلاولقلاو اهل قاطأة رش |لقأورةتفالقأو الياقماياارأ ىادنمعفف

 ابرلاثيدحىفو رك الولقهلاموذكلا ولقلا ىلع. دل ١لاقيةلذلا ولذلاك

 ةلق ناسنالا سأرو هالعأءىثلك ةلقو لبا ىلعأ ةاةلاو لق ىلا ورفرثك ناو

 رجه لالقو للق ىلع عميد ملا راكب رعلاءانا مقل وىللاقعمجاو

 ةلقلقه[ةاقو اولحراواوضمموقلالقتساو اللق» دعهلةتساو 5

 اذاو ردعمووف هترسك اذافبرطضاو ك“رحتف هكرح ىالةلقتفالاقلقو

 لفوةلمةدحاولا فو رعملمقلا (لقز لازلزلاولازل زلاك مسا وهف هتحاف

 فر اههركما انااا 5و يقع رفاو وو لامفلا ودم 00

 الوقلوقيلاق (لوق)ليلعف وهو فورعم ليدنقلا(لدنق )لا زطادنع ريعبلا

 لاقو لبق نعىهم ثيدحلاىفو لاقلاوليقلا ذك لاةيوةلاةموالاةموةلوقو

 ىذلا قل الاق ميسم نب ى.يعكاذ عدلا ىقرشلا يه نك ف ونازب انتو *

 الوحتفلابتل وق تلق لصأو سالاةلاةترثك ل اةبةلاقلا|ذكو نورتعهسف

 ناوربوروبص لم لوقموقولو وق لجرو دعتم هنال غلاب وكنز وجب

 ىناسكلان عقلا وقتولاوقوةلوقو لاوقمولوةملجرو واولا تنكس تن

 مكروعك ارك لئاقع لوقلاو ناسالااضي |لوقملاولوقلاريشك نسا ىأ



 ماللاباب *فاكلا ىلا فاقلا لصف 7

 بداكةياع لانو هدهد |لهيملامهلوقأواليوقت لقب مام هل“ وق لاش و
 لاق نعع لاتقاءاح واضوافت ىاالواقتو هرم ىهل واو وكح هيلع راتقاوهيلع

 ىهو اضياةلوليقلا نعجن وكي دقو ةلئاقلا ددعانات ألا اتي ةريبظل ةلئاقلا (ليق)
 ليقموقو لئاوهفال.ةمواضي اةلوليقو عاببإب نم لاق لوقت ةريهظلا فم ونلا
 هإقلاَقب رابنلا صن برش ليقلا و ديدشتل اضل | ليفو بح وبحاص لثم
 هلاق اولاقاجرو هخسف وهوةلاّ|عيبلاهلاقأو برشف راها فصن هاقس ىأ ليقتف
 ( لك ) :«فاكلا لصف الع هاياهلاقأف 0 هلاقتسا عيبلا
 اهءارش رخاؤتف ابب لاا تح تنأ أو كراد جم لا رادل لرأ ةلباكملا
 فكرامع ثاح فرخ كلذ هركدقو دل اها كرغ اهمرتشمل

 لتكلاو هريغو غمصلان م ةعمتحلاةعطقلا ةلتكلا (لتك 1
 برضلتكتلا ورصقلاد, دشتلاب ل اتكملاو اعاص رشعة سم عسنإ ليبن زلاهب
 لاقبالو دصفي دملا ف قرعلك الاو فورعم لحكلا ( لك ) ىشأانم
 داوس هينيع نوقجولعي ىدلا وهو لحكللا نب لك !لجرولك الاقرع
 لاحكملا و لحكم ا وءالك ةأرماو ليك نيعولا>ةك ريغ نم لحكلا لثم
 دحأو هو لحكلااهيف ىلا ءاخاو مملامضب ةلحكملاو هب لحتكيىذلالوململا
 باينرم هننعلكو ةلدكم ذخا لجرلا لحكمتو تاودالا نم مذلا ىلعءاحام
 لابركلاواهلب رغلئماه ذهةطدحل لب رك (لبرك )لح كو لحكتو صن
 هللا ىضر ىلع نب نيسحل اريقاهمو عض ومءالا ركو نطقلاهب دن ىذلافدنملا
 ءوقو نالسكو بف برطءبابو ىمالا نعلقانتلا ركل (لك) امبنع
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 ودعت



 ؟/ ماللا باب *# فاكل | لصف
 ( لفك )ىراحصلاىنانلقاكماللا ترسك تئشن اواهحتف وفاكلا مشل ناك

 سصنلاه. |لدقو هتمح ر نم نلانك كت وِ ىلاعت هللا لاق بسسملا نفكما 5

 ةلافكلا _:رموهو مالسلا وةالصلا مهملع ءايبنالا نم ىنمسالفكلاوذو
 انس وح ءاسكلا رادب تأوهو بك ارلاهءلفتك ااماضيأ لفكشلاو

 هنورعنمو ءانالاةماث نمبرشلا »رك, لاق مها ربا ثي دح هنم و بكر يمر يعبلا

 مضلاب لفكيهب لفكدقو نماضلاليفكلاو ناطيشلا لفك اهنالاقي لاق

 فيفختاا هايادلفكو هايادتمشلاملاهلفك اودع رغل لالا هنعللذكوةلافك

 هدب لفكتو هلثماليفكئهاياهلفكو لخدو رصنبانمهبوهلفكف

 ءىيرقو ايرك ز اهلفك و ىلاعتهلوقهنمو هلوعب اناضال فك, ىذلا لفاكلاو

 لابعلا لكسلا (للك ) اهريغوةبادلا نيتحتفب لفكلاو ءافلارسكب اه فكو
 ىذلااضيأ لكلاو متيلااض.أ لكسلاوءال ومىلع”لكو هو ىلاعت هللا لاق لقثلاو
 فأر يع 006 لكيدج رلا َك ةسلاقسولا والو و هلدلوال

 برعلاو و دي ب

 ةريشعلا نمالجر ناكو اح نكي ملاذاةلالك ”ءعنباو ةلالكلا مع نباوهلوقت
 4 :رلاو فسلا”لكوا.عأ ىااضب |ةلالكو الالكل كب ىشملا نم بعبلاو لجرلا لكو
 دحلا ليلك سوةلالكو ةلكوال ولكو الالكرسكلاب لكي ناسللاو فرطلاو
 قوت . يا يا ليكروابلا زيكا

 يي
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 وهو ماللاو فلالا,برعلا نعى وزاتق رعم ضعب و لكو ىنءملا ىلعو ظفللا
 نيزت ةباصع هيشللكالاو فضتموأتفضأ ةفاضالاىنعم امهيفن الز ئاج
 هريعب لجرلا"لك اور دعلا لاكلكللاو لكذكلا والك !جاتلا ىمثي و ره وجاب
 هللكو لايعهيلعمثتابارقاذ ىأالكم حبصأو هريعب لك اضيأ لج رلالك ًاوءابعأ

 دقوماعلا لكلا (لك ) رونلا,تف>ةللكمةذورو ليلك الا هسبل ًااليلكت
 لماكتواهؤدر !ىهوةغلاهرمكب لكوةغا ما مغب لكوالاكمضلاب لمكي لك
 هطعأ لاقيو ةدفحو دفاح لثمةلكموقولماك لجروهريغهلس؟ اولا
 .(لبك]) همتتسا هلمكشساو ماالالكالاو ليمكتلاو هلك ى الكامل
 ىفو لبك ةأرصاو سيشلاهطخوو نيثالثل ازواج ىذل لاح رلا نم للهكلا
 راصو نس |نم ىا لهاك نم لاقي و ديرعوبأ لاق لهاك نم كله ىف لهي دخلا

 لكل !( لك )البكر اص لبتك اونيفتكل !نيباموهوكراخلالهاكل اوالبك
 مسالاو اضيا اليكموالاكمو عابباب نمماعطل !لاكردصماضي |ليكل اولايكملا
 ءوسو افثح !للاىفوةكرلاو ةساجلاك ةليكل ا نط هنا لاقي ركل ا, ةليكلا
 هل لاك يأ هلاك لاقبو ليكلا ىلءىست نأ وافشح ىنيطعتن | عمجن | ىاةليك

 ىطعملا لاك لاقيهنمذخ أهيلعلاتك اوهاولاك ىأأ مهولك اذاوىلاعت هللا لاق
 تممض ثْدش فراو هلعاف مسي ملام ىلع ماعطلا ليكو ذخ الا لاتك أو
 لوكلوقي نموهنمو طويخمو طيخملثم لويكمو ليكم ماعطلاو فاكلا

 دحاو لك لاك اذا الياكت هلياكوهلامقوتساوديصل ادوطصاو عوبو ماعطلا .

 ,دحلافوهو فوفصلارخؤم لويكلاوزمهالب لباكم وهف هبحاصل امهنم



 6 ماللاب اب * مملاوماللا لصف '
 ةدئاز املكواىف ماللاولعابلصاو كش ةلكل عل (لعل) ة6ماللا لصف
 ةدساوو بج ييتحاولبا (ليا) ىنعع لعف أ ىنلعلو لعف أ ىبعل لاقبو

 لها دريظن و سايق ريغ ىلعءابلا4 بف اودا رابلال ل توراو ةرغ لثمةلمل

 ف رماش رع نمل للون مقال هلو ةباظلا ديه لل أ قيل وبةلاعأو
 هيو ةلك لثم (لثم ( © ملا لصف مراسلتي اله ءاغو فك انا

 لشمو لاثمالا نم هببرمغيام لثماو هبهشو هبه ش لاقي كم وهلثم | ذهلاقب

 كانا وازع ركسوءاتلا مهب لثم عم جاو شار ةلالاثملاوهتفص نتحتضاضب أ ءىذلا
 ةباتكسلا» هلاثمهلروصاذااليثتا ذك هللثمو لثموةلثمأ عمجاو فور ءماضبأ
 لخدهبابواتمئاق بصتن هيدي نيب لثمو ليثاغلا عج اوةروصلا لالا واهريغوأ
 اضأ هباإو هعدج ل شقلاب لثمو مخل ا.ةلثملامسالاورصن هبابوهب لكن هب لثم و

 لاق ةلثمهإغجهرثمأ اوتالثلا عملا و ةبوقعلاءاثلا مضو مملاحتتفب ةا#ثملاو رصن

 ءالّوهو ريخلل ماندأ ىأ نالف دي لأ نالفوادوقدلنق ذا الف ناطاسلا د عا

 لاك وطفل فزع اذ فورست لذمألا ثدن ا ىلملاومرايخ يأمو هقْلا لئاما

 هاد رع لدكناو دع علا ع لفت و كدبلا ايم نتن ونين ةقاعووم

 بودج ضرأو ةيدج ضرأ اولقك ل وحمض رأولحبضرأولحامنامزو | لحامدلب لاقيالكلا نم ضرالا بيو رطملاعاطقناوهوبدجلا لح !(لح)
 يرو لحما واوقيم و لحام وهفدابلا لحأوتاحأ دقو عما دحا ولان ودير
 ىعساذاهب حلاق. ديكلاوركملا لح اواوب دج أ موقلا لح و رعشلا ىنهولاف

 : (راتخم -584) 3



 3 ماللا باب * مملا لصف : 3 +

 * اقدصمالخحام هاهحنال و ءاعدلا ىف وعطقهبابو لوح و لحام وهف ناطللا ىلادت

 هنعهللاىضردو وعسم نإ أ نع ثد دل !ىقءاح هيأث ْن ْ] ىلا«

 هيفام عبتب , اذا هيحاصي لح هلعج قدصم لحامو عفشم عفاشن ار ,ةلاادهنأ

 ةرك املا ةلحاملاو قدصم لداحم مدخو هانعم لبق و ىلاعت هللا ىل اهب عسي ىأ
 ثيدملاىفو ليوط ىألحامم لجرو لديمتم ورفلاتحا لحم ود

 (لصم) لدن ىفةغل ليدل دع (لدم) اه رمال وطب ناف ىأةل>اممرومأ

 بجلا ةراطقوهو طقالا نم ليس ىذلاع ءاملا مها مضي ةلاصملاو فو رعم لص

 دودمت لكو رصن هبابو لوطتلاهدمو اهب رضةديدخل لطم (لطم) اض

 هلطامو ردن بان نم هلطم لاش هب نامللا وهو ني دلا, لطملا قاقةشاهنمو ل وطم

 داوسلاو ضايبلا عمج ىلا نيعلا ةمحشةاةملاومودلا رم لقملا (لقم) هقحب

 ىفنافهولقماف ماعطلا فبايذلا عق واذا ثي د !ىفو رصن هبابو هسمتءاملاىف كلقمو و

!1 

1 

 ثيدح ىفوءافشلار خ ءيومسلامدقيهنأو ءاقشلارخ الاىفو امس هرحانج دحأ

 ةلقل ةقان ةئام ٠ نمرخابكر ثو 5 سم لاق ىصخلا حسم ىف هنعهللاىض رد وهسم نب |

 لمو '؛ىشثلا لم (ل الم) دير 1 راغأو هنيعف لع لج رلااه رات ةقان ةئام نم ىا

| 
ْ 

 لح رو لم قع لمكثس ل وو ةمعس ىااضل ١ !ةلالام و ةلم و /امذلم معامل ال ل || لع : ”ىشأا نم

 لدأ لاق هم اسأ ىأةيلع لماوهلم اوةلولم أم اوةلمودوةلولمولو رامو لم

5 

 باب نم ةزيولا لم انو باتكلا» .اءتنا لاقي ىلمأ ىنعماضي أ 0 اماآق
_ 
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 ع١ ءاللاباب#ن ونلاو ملا لصف

 نمرقتسم لاذ ا للّميو هشارف ىلع لما وهو اهسفنةرفحلا ةلملا ديبعوب ألاقو
 هاكر عدلا ليلا لولا او ةييهرقلاو قيدلاةللاو ةل.مىلعدن اكعجولا

 لاما نام لك 1| كوك واين ارنك ف اة وفورعملام لا (لوم)

 اليه هلهموهرظن اهلهمأو ةدؤتلا ننتحتفب لهملا (لبم) اليوم هريغهلكومو

 لج رايالبمطوقو دأتاءىمأ ىف لهمتو راظنتسالا لاهمتسالاوةاهملاوسالاو
 وه لبق ليملاك ءاع ىلا تهلون ةو:ليماف وحك ثن ولو عن حلاونيتاللاذكو

 حيقلا اضيأ ل-هملاو لاقتيزلا ىدردلهملاورمعوب لقوم دحألا نتاويلا

 لهملإل امهاعاق ن ده "قوى وقذا قعدنا يضرك قا كو دح ىوةيكضلاو

 اايقو الايمو ءانلا باش ]زاسو ءاتضا نم ىقلا لات: ( ليم بالا
 لام او لظلا ىف هيلعلامو قا نعلاموردصملا ومسالا فب يعم و باعم لثم

 ىههنم ضرالا نمليملاو هيلقب لامساوهلامساوهتلشم قلبا ولا 'ىثلا

 قيرطلا ليمو ةحارلاليمو لحكلا ل يمو تيكسلا نبأ نعرصبلادم

 ىهو ةيبرعلاماوسلا ل بنلا (لبن) 6 نونلا لصفؤلج” لايمأ ةثالث خس رفلاو
 دي دشتلا لاسلاو لاننأو لابن ىلعاه وعم دق وابظفل نماط دحاوالةثن ؤم

 ليندقو لضفلاو ةلابنلامضلاب لبنلاو لبنلا لمعي ىذلا لبانلاو لبنلا بح اص

 نعالملا اوقتاثي دخلا ىفو ءاجنتسالاة راجح لبنلاو ليبن وهف فرظباب نم
 هلبنق هلباثو لبنل اي هامر هل نو حتفلاب لبشلانولوقينوثدحل او لبنلا ا و”دعأو

 لسنلا لجنلا (لحن) رصن لكلاب اب والسن ديز أ وأ البن هنمدوج ناك اذا

 هالجن نيعلاو لجأ لج لا ونيعلا قش ةعس نيتحت فب لجنلاو هب دصحام لجنملاو



 ماللاباب # نوناا لصف 0

 دار |ثن !نف ثنؤيو رك ذيمالسلاه عى سعباتك ليجنالا و لجن عفأجاو

 ورذلا ىلع عقبرربدلا ةلحبنلا ولحتلا(لحن)باتكلادارأ 21 ذ نم وةفيحصلا

 ىأ الح حتفلاب هلحش هلم ردصم مضلاب لحتااوبوسعي لوقت ّىح قنالاو

 رسكلاب ةلحب اهلحني اهرهمت أرملا لحنو ىلبحلا نوب ةيطعل |ىحنل اوماطع |
 لاشو اضوءدخ انْ ا ريغ نم ليقو ةبلاطم ريغ نم سفن سبط نعاداطع

 دحف اذكواذك اهتا<لاقبنأىهوةسمستل اةلحنل !ليقو ةلحاه رهماهاطع

 نم همسج لحندقو لازطال ول اوىوعدلااضب اةلحنا اوهنسوقادصلا

 باب_:ر٠لوقلاهلحنوحصف !متفلاوديف ةغلالوحرسكسلاب لحو عضخ باب

 لوق وأ هريغرعش نالف لحتنأو هيلعماعداوهريغدلاة الوق هيلا فاضأ ىا عطف

 اذا اذك ةليبقواذك بهذدمل حتت نالفوهلثم لدت:وهسفناهاعدا اذاهريغ

 رعاشل الوقو ةلختةدحاولاو نعم ليخالاو لخنلا (لخت) هيلا يستنا

 ْ موركلاوعنأ لخنلاه لع * صعدفوف اسضقاه تمار

 ١ رصنهبابو هلبرغقيقذلا لو دئالقلاءوركلاو ىلل |نمبرضاولاة لخنلاف

 لعفم ىلعتءاودالا نمءاحامدحأ وهوهب لخذرام لخنااودنم جر ْخامةلاخنلاو

 هريخهلخنتو هاضفأ ىدقتسا؛ىشلا لختن اوهيف ةغل ءاخخا حتفب لخنملاو مشلاب

 قاسكلاركنأو لد دعو ليدنملالدنتهنم لوقت فورعم لي دنا ا (لدن)

 ةلافسلاةلادنلا(لد:)دنط ادالب نم ىهول دنا | ىلا سني رطع ”ىلدنااول دنع

 لفقلان زوبلزتلا (لزأ) سيسخ ىأ لي ذنو لذن وهف فرظ باب نم لذن دقو

 لزالاو لزنلا ريثكح ماهطلاةب عب رلااضيأ لزالاو لا زنالا عملجاو ليز تلا يبمام

ّ 

ٌ 



 1 ماللاباب *نونلا لصف

 لزنتساو عمال ةبترملاضيأةلزئملاو هلثم ةلزئملاورادلاو لهما لزاملاو نيتحتفب

 الزم ىف زن لوقت لازنالا ىازلا حتتفو ملا مضب لزتملاو هتبت م نعطح ىأنالف

 ال فوااور لرد كول واخ اوه ولولا قارإلاو محملا حافي لزتملاواكرابم

 قلوزتلال 7 راج 0 2 والاب زئتهل .: ' ييببارا رتسأو وه ف الز و

 رن و ل ا مدبب دق ةوةلزن بلاقي يراك لئلا ول زك دقو

 ال سوورفلا تاه لاقل وذوق كلا لينال و فرك هرج اولا قرع

 الزن مدنع اندجوام لاقي ضعب ىلعمهضءب سانلا لوزن نم وه شفخالا لاق

 ريثك دلوب ةقانلا تاسنو ضعب نم مهضعب دلو يأ اواسانتودلولا لسنلا ( لسن )

 نم هسفدب شيرلا لسن ورصن وبرضبا.نم هشيررئاطلا لسن ومضلاب لسنت
 دعم رئاطلا شير لسن أوهشيررئاطلا لسن أ !ذك و مزالودعتموبف لخدباب
 لاقامبمف نيسلاحتفب انالسن والسن رسك.لا,لسني عرس و دعلا ف ل فومزالو

 مهنا نم ماجا عضوم مملاحتفب ةلشنملا (لشن) نواسني مهب ر ىلا ىلاععت هللا

 عمجاو حم رلاونيكسلاو فيسلاو مهسلا لصن لصنلا (لصأ) ثيدحلا ىفوهو
 هنتعلاز رعشلا م صن و فد سلا اهحاق و داصلا مغب لصناإو لاصنولوصت

 ىفهلصن تيئاضيأ مهسل !لصن و هلصن جرخ مهسلا لصن و لصان ةيوباضحلا

 ا مسلا لصن و لخدةثالثأاابابو دادضالا نموهوجرخ رف 'ىشلا

 هلصن عزنحمرلا لصن أودادضالا نم وه قمل اذ ادا صن وهلصت

 رصن باب نم هل ضنف هللضان لاقي هاما رى هضان( لضن) ربت ع بتذ نمنالف لصتت و



 ماللاب أ # نودأال صف 6

 ملكت اذان الف نعل ضان نالفو قبسالاوهراولضامتوموقلا لضتن او هءلغىأ

 لمن وهورصن بإب نم لوطنلاب لياعلا سأ رلطن (ل اطن ) عفدودردعب هنع

 اذحلا لعنلا (لعن ) ااماقالملقهسارو اعهبصي مزوك ىف ةيودالاب ويطملاءاملا

 وذ ى | للان لج رو ىدت> ا ىأ لعنتاو لعن لوقت ةأيعناهريغصت وة وم ىهو

 نم هنفج لفسأ ىفن وكبام هيسلا لعن ولعن لاب الو هتب ادو هفخ لعن أو لع

 لغن نالاف مط وق هنمو ل :: وهف برط بابو دسف دالا لغن (لغن )ةضفوأ ديدح

 هنمو عوطتلا ةيطعةلفانلاو لفنلا( للفن ) لغن لو.ت ةماعلا وسنلادساةناك اذا

 لاق لاثنالا عما وةمينغلا نيتح.:ةب ىلفنلاؤ دلولا دلواضب | ةلفانلا وةاللصلا ةلفا

 لفتشلاو الفن هاط ءآىأ اليفتتهلفنهنملوقت ١ لفن ريخانب رىوقت نأ * دسل

 حتفب لقنأ او رصن هبابو عذ وم ىلا عذوم نم ايد هلا لقن(ىلقن) عوطتلا

 عاى طرد وعن اتي دحيف وهو قالا لعن ااوقلحلا فا !فاقلاو دم 1

 لاةبال ب لعث لاق ىرعزالا لاق تلق * بارشلا ىلعهي لقدتباممضلاب لقنلاو
 ثيل |هلقانو عذ وم ىلا عذوم نم لاقتنالا نم مسالا ةلقتلاون ودلا حشفبال
 وأ ريعبلا فخاهم عقري تلا ة هقرلاةلمةنلاو همحاصأامبسمدحأو | ولك ثدحاذا

 هحاصأىا هفخ لقناو هءقر ىأ رصن باب نم هبوث لقن دقو لئاقنلا عم او لعنل اعلا

 هاقنرتك_أىا المقتتهلقنو لوحتتلا لقتتلاو ةاقنم لعن لاةيواليةماضب, أهلنا
 شارفاهنم جرح قح هرسكت ىأ مظعلا لقنت ىلا ةجسشلا فاقلارسكب ةلقنملاو
 ىًّأ الكت هب. لكن ولاكن هع م و دنقلا لفطلا نزوب لكنلا ( لكت ) ماظعلا

 نيج ىأ لخدباب نم نيعل | نعو ”ودعلا نع لكتو هريغا ةريعوالاكن هاعج



 هه ماللاباب * واولاوز ونلا لصف

 هللازا ثيدحلاىفو ىنمصالااهركنأو هنيفةغل يدكلاب لكت ديبعوبأ لاق

 ىونلاس رفلا لع ب رغ ا ىوقلا لج رلأ نعي نيتح 2 غب لكلا ىلع لكنلا سحب

 لومتمماعطو لع تاذةلك ضراوةلم:دحاولافورعم لكلا (لعز) برحلا

 ةلمعالاّت اق * عباصالا سؤر هو لمانالاةدحاوحتفلابةلمتالا ولع اهاضا

 هرك ذاطوأ مدي دقو لعفأ با,ىفزا وبدلا فاهرك ذهنالاضي أ مملاوةزمطاحتفي
 ريسغ هرك ذادحأ ف رعاالف مملامضامأو ءامسالا نمهلوأ حوتفملاباب ىف باعت
 وهوبوثلاكئاخل اهيلعماب ىذلا يشحن !لاودملا(لون) برغم اىفىزرطملا

 دحاولاونمىلعممبقالخ أ توتسااذاموقلللاقيولاونأ هعمحو اضيألونلا

 هلونو ةبطعلاهلانو لاقبا نم ةمطعلابهل لان لاقي هلثم لئانلا وءاطعلا لاونلاو

 هدر ءامنيعوهودروملا لهملا ( لهن ) هلوانتف ئىشلاهلوانوالاونءاطعأ الي ونت

 ف"رزال لهانمرافسلاق رط ىلع زوافاا ىف قلل زانملا مستو ىعارمللا يف لبالا

 لوالاب شلال هنلاو دادضالا نهوهواضي انايرلاوناشطعلا لهانلاو ءامابيف

 س'الاو رقي مهف لثم ليني لين هلصأو باص الين لان |ريخ لاث( لين )ب رطهبابو
 رصم ضيف لينلاو نونلاترسك كسفن نعتريخأ اذاوز ونلا مافي لن هنم

 الؤوو دعوهبابو ال ىاهيلالأودقو اجاملالئوملا (لأو) © واولا لصف

 طسوالاز ومهملعف !نزوىلعلاوأهللدأو رخ الادخضلوالاوبوجونزوب
 لاو الا لكاوألا عمو كتملوااذه مل وقهلسلد مغدأواوأوت زمطاتسلق

 ةزىلوالاو اولا تماقف لعوفن زو ىلع لووهل صام وقلاقو بلقلا ىلعاضي

 لوقت هتف رص ةفد هلعج اذا و لوااماع هتبقل لوق:هفرصنحل4فصهتلعج اذا وهو

0-0 



 ماللابأب * وأولال صف م5

 نمل واماعذمو لواماعذم هتباراملوقتو لوالاءاع لقتال و الو ااماعهتيقل

 فرظلاكهلعج هبصن نمو انماع نم لوا لاك هن اك ماعل ةفص هلعج لوالا عفر
 كلوقك ةياغلا ىبعهتممضلوا اذه دباتلقاذاو انماع لبق ماعةملاق* اك
 لق ل وقتك كلءفلوأهب ادب! تلف تدصن فو د4 !تريظاناف ليقهالعف

 نملوادمهّ ؛ ارامتلق س مالي قاموبور ءلناث س ماآدمهت ارامل وقتو كعف

 مو سمانملوأن م لواذدمهّتب ارامتلق سما لبق نيمو:ذمهر لن اف سما

 لوالا مججاولوالاىهكنؤللاف لوقو ةلوالانيلولا ذهل وق و كلذز وامي
 رعاشلا لاق ثدناتلا ثر> نملاح رلاةعا اذكو رخاو ىرخا لثم
 مضلاب عترملا لبو 7 و( لبو)نولوالات لف تئشناو *لواماوةالدوعىلعدوع

 دقو يد شلارطملالباولاو مخو لب ة؟ىأ لس ووهفاضي !الاوو اليو لبيوت

 اديدشىا البواذخ ا ىلاعتهلوقهنمو شفخالا لاق دعو با: نمءاسلات لبو

 لجودقوف وخلال جولا (لجو) ديدش ىاليبوباذعوليب وبرضو

 لجوم عضوملأو أامسهيف محا حنفي اضياالجومو الجول جوي رسكلاب
 السا معّافب لح وملاو و قيقرلا نيطلا نب تةحفب لحولا ) لحو) رسكل

 لجرلالحوو ةئدرةغل نوكسلا ل_>ولاو ناكملااهرسكبو ردصملا

 (لرو) لحولا ىف مقو ىأامبم ةءاحل ا تفي اضي الح وموااحو / لحوي رسكلاب

 ليسولا عمجاو ريغلا ىلا هبب ام ةةامذاسولا (لسوز

 ديدشتلاب ةليسوهنرملا نالف لس و لاقي دحاو لس ودا اوليسوتةلاولمئاسولاو

 دعو بابن مءىشلاتأصو (لصو) لمعب هيلابرقتاذاةليسوب هيلا ل بونو

 8 هيو

 ش بص ذل لئمةيادلرولا



 ؛هأ/ ماللاباب < واولالصف ْ 3

 ىوعد اعد ىأ لصت | ىنعع لصوو غلب ىأ الوصول صن هملا لصوواذي أ ةلصو

 ىأ موقىلا نواصي نيذلاالا ىلاع”هللالاق نالفلايلوقينأ وهو ةيلهاجلا

 امهسيو فكل اوبوالصو اًض آل صولا ون ارجطادض ل صولا ونولصت

 م وعما و ةلض امين اف "شن لديفت ٠ ؟ يق لكو :ةهعرذو لاضت ا أ ةليغإو

 نطب أ ةعبسدإتةاشلا ىهةيلهاذاىف تناكّولاةليصولاو لصافملالادوالاو

 انانعو ايدج تدلون او مهنط اله وحذاي دج ةنماثلا ف تدلون اف نيقانعنيقانع

 ةلصو:سللاو ةلصاولاهللا نعل ثيدحلاىفو ةيئاسلاىرحترجو لاحرلل

 ىأدهيلا لصوتو كالذابم لعفي لا ةلص وسم لاو رعشلا لصتَىلا ةلصاولاف

 نمرثك أ اذااليصوتهلصوومراصتلادض لصاوتلاوهيلال وصولا ف فطلت

 دل لصوملاوهريغوموصلا قةلصاوملاهنمو الاصووةلصاومهلصاوو لصولا

 روظنت سيد !ىفولاعوأولوعو هعمج و ىورالا نيعلار سكي لعولا ) لعو)

 نوكسب لعولاو مهءايوقا سانلانم ءافعضلا باغي ىألوعولاىلع توحتلا

 موةلاىلع ل دىا دعوبأب نم لدحرلألغو (لغو) ىمصالاهلاق اجامل نيعلا

 شراولا لثم ا مثلاقلغاولاو هيلا ىعدي نأ ر يغ نم مهعم برسشف مهما رشف

 اهنف راساذا ضرالا ىف لغوتو هيف ناعمالاو عيرسلاريسلالاغبالاو ماعطلا ىف

 حتفب ةلاكولا مسالا واليكو تا ذكصايهلكو لاقي فور عم ليكو لا (لكو) دعبأو

 نالكتلامسالاو كري_غرىلع دامعالاو زجعلارابظا لكوتلاو اهرسك و اولا
 ا دعوب أب نم ه سفن ىلاهلكوو ءدمتعا!ذادسمأقنالؤ لعل كتاو



 ماللاباب # ءاطاوواولا لصف م

 دحاو .لكل كنا اذاةلك اومدهلك اووكيأرىلا لوكوم مالا |اذهواضبأ
 ميو لثم ةلك ليو(ليو) ؛ئىثلوأ ىأةلهولوأهيقل (لهو) هبحاص لعامههنم ١

 ليو لوقتو هاليو ةيدنلا فو ىليوو كاليوو هليو لاقي باذع ةلك اهناالا
 امافدفضتماذااذه لعفاارامضا ىلع ب هنلاوءادتب الا ىلع عفرلافديزلاليووديزل

 راسي نب اءاطعلاقو ريخهل نكيمل هتعفر وا كنالبصنلاالا سيلف هتفذآ اذا

 لصف هرح نم تعامل لابجلا هيف تاسرأ ول متهج ىفداو ليولا
 لج رلاقياضعب هضعب يكروةيلعرتك اذاالبمتمحالا هابه(لبه)ءاما
 ناكمص مس ل بهو محللا نواب دثمويءاسنلاو كفالا ثي دح ىفو لبهم

 لدهلاةيما|توصاضي وهو ماما نمرك ذلا ليدطا(لده) ةيعكلا ىف
 هيلع مول دهع ىلع ناك خرفاضبإأ ليدطاو اليده رسكلاب لدبم ىرمقلا

 هيلع يبت ىهوالا ةمامح نم سيلف اولاقريطلا حرا وج نم حراج هداصف مالسلا
 ىأ رجشلا ناصغأ تل دهنو برضوهبابو لفسأ ىلا هلسر او هاخرأ “ىلا لدهو
 قشمدنزوب لقرهاضي. أ لاةيومورلا كلم فدنخنزوب لقره(لقره)تل دن

 دضلزطا(لزه )ودعلاوىثملاننناموهوودعلا نم برضةلورطا (لوره)

 مسيملامىلعةبادلاتل زهلاقب نمسلا دض لا زط او ب رمض باب نم لز ه دق و دجلا
 عباتت لططا (لطه) ةلوزهم ىف بر ضباب نماهحاصاط زهوالا زههاعاف

 ءاطلاحتفب انالطهو ب رضباب نمءامسلا تلطهلاقي هناليسو عمدلاورطملا
 عج لطهي ئاحسو نالطملاريثك لطه رطمو لطه باح سواضي ا الاطمو
 لاقي الوءانس>ةأ صامط وةكوهو لطهأ باحسلاقبالو ءالطم ةعدو لطاه
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 لالطا(لاه)ءانصالاتبب وهو ىراصنلاْس ب لكيط ا (لكه) نسحأ لجر

 هجو لاهو ال الت هقري باحسلا لاهتورق وهم ةثلاثلاو ةبئانلاو ةليل لوأ

 او ةيضدانملا تاس كلاس هعوسد تالرمو ليقنا وةتعارف نم لبا

 نمرتك لاقي هللا الاهلا ال لاق المل م ل_جرلا للهوةدشب لاس الالا هما رطملا

 رمتعمالهاو ةدالولا دنع حاصىصلالهتساوهّللاالاهلا اللوق نم ىأ ةلليطا
 هللا ريغل هب لها امو ىلاعتهلوقو ةحبب ذلا ىلعةيمستلا,لهاو ةيبلتلابهنوص عفر

 لع لهمسأو لالطا لهاوت وصلا عف رهلص | و ىلاعت هللا مسار يغب هيلع ىدوت ىأ

 ةلمل نءانلله | لاقبو لها لاقب الو نست ىنعع وه لهتسااضي | لاقي و هلعاف مسولام

 فرح لهوهسايقوهو لخ دفهانلخ دا لاق. املبفهانااهالاقبالوا ذك
 لهو ىلا دقءانعمناسنال | ىلع ىف ا له ىلاعتهل وق ىفةديبعوب |لاقوماهفتسسا

 نوكلاصلارك ذاذاثي دا فو ثحولاجعتسا اله مط وقوام ىنععاضي|ن وكت

 مطوقو ةفصل | هده لهأ نم هناىا رادار رساله روس لبا

 مامعمو حالفلا و ةالصلاى ا ءاعد وه حالفلا ىلع 'ىةالصلا ىلع ”ىجحناذالاف

 قل وحلا اك ةلعيح نذؤملالعيح دقواهيلا | وماهواهنم اور قاوةالصلااونئا
 هلثم تلمهناو مملاحتفباضي|انالمهو رصن هبارو تضاف ىادنيعتلمم (لمح)

 (لوه) لمعتسملا دض مالك-لا نم لموملاو هسفن نيب وهشب ىلخ ء ثلا لمهأو

 لاهم تراكم اذكو فوخم ىا ليهم ناكمو لاق هبابو هعزفا“ىشلاهلاه
 *ىشث نم كلاهام لب وبتلاو عبيزفتلاليوهتلاو عزةفدعزفاىا لاتهافهلاهو

 لكو ليكر يغنمهيصبا را ىف قيقدلا لاه( ليه)رمقلا لوح ةرادلاةلاطا 9



 ميملا باب #* فل الا لصف +

 ىرج ىالاهماةهلاهدقف هوحوءاعطوابارتوا لمر نمالاسرا هلسراءىس

 ليسم ولاهم ويف هيفةغل لاهأ وعايدبابو بصت أو

 6# ملاباب

 رشلاو ريملاىف نعمتجيءاسن برعلاد_ع مئأملا (23) 6فلالا لصف ل
 ف انك باوصلاونالف امفانك نولوب ةعصلا ةماعلا دنعوم اماعملاو

 مالا ىف عقواذ|اعامو اما رسكلابم أ ادقو بن ذلا |معالا ١ (مل 1( نالف ةحانم

 اهرسك و ءاثلا ع ب هاب و غاي رصقلاب اءاك ىف دا اواضبأ أموت ًاومثأوم اوهف

 امنا هللا هم اءارفلالاق ىرهزالالاق تلق *« #* مول :امويفاع هيلع هدعامالا

 مالا ىف هعقو ادملا هك اوةعاع ءازج ىز ىآمون ًاموهفرمالا ءازج هازاحاماناو

 1 لاقوامتا رمح اى مسدقوثحما أدل لاقامث تدمع و

 ل 2 ليا 0 تبرعت

 عص ومجال و مجا : 0 جاب مهم الا

 ةمدآ لع همجيقو مب ١ عمج نيتحتفب مدالا (مدآ ُ سدأر هلآ برقب ماشلاب

 ىذلا دلجلا نطاب ةمدالاواميدأ ضرالاهجو ىمساميروةفغرأو فيغرك
 عمو رمسالا سانلانممد الأو ةرمسلاةمدالا واه رهاظت ظ حل

 لاقي نيتاقملادوسالا ضيبالا وه لبق و ضاسلا ديدشلا لب الا نم مجالا نامدأ

 لوقت هبمدب ءناممادالاو ءدالاورشبلاوب|مداو مدأ عمجل او ءامدأ ةقانومدا. سعب

 ىا امهنيب هللاءدآ لاقي قاف: الاوةفل الا مدال او ب رض باب نم محال زبخم |مدأ هنم

 أومحلل| ىل



 1١ ميملا باب# فل الا لصف 1

 ىفو ىنعي لعفأو لعفام_ مب هللامدأ اذكوبرضاضياهبابو فل أ وحلصأ

 ةبحلا كني نوكن نأ ىنعي مكي مدؤين أ ىرحأ هنافاوملا ترظن ول ثي دحلا
 مو همس امرالعج فضي منفداعلاتاذمراىلاهتهلوق (مرأ) قافتالاو

 ًارقنمو هنالدبهاعجو ةليبقلامساءراو موب |مسأ اداع لعج هنالهقرمدل

 احلا وذ ”دشلاةمزالا (مزأ) هدلل ىساوأمبمأ -اهلعج هفرمصيملوةفاخالاب
١ 

 ناضل يفورعو ينط ديرما هنع كسمأ ىذلا نعمزأو

 قيضملاو زالاوبرعلا سبط ناكوةيملا يع زال لاف ءاودلاامةدلكن ثرحلا

 عضوملا ىمس هنموم 0000 رأسا عض دوو مراه لعوب موق ةررطلاو
 مرور نيكس انا فجعل نين امتف رعووو رعت و ىذلا

 رو ديوسالاوةلرعيوهوتماد سا دسالل لاَش (مسأ) نيم ز املا نيب ثي دخلا ىفو

 ماتلاو برط باب نم ملادقو عجولاملالا (1) ةدئاز فاالاز ال لتعملاف

 وشلا ما م 0 عمسملا ىنعم عيمسلاك ملؤملامل الا وعاجيالام الببالاو عجوتلا

 عمج 0 هما ءالا لاو كان ام اوةدلاولاو .الاو ىرقلام 10

 تممأ دقلو امأ تي ام لاقيوماهبلاتامالاو سانلل تابمالا ليقو تابمأ ىلع

 ++ ايو لعفنال يل( كاقيو ةميسأ د الاريخصتو ةمومأ دريد رباب نم محتفلاب

 سيئروءامل اب اهيلع هقوي وةفاضالاع انمادوعدلا اتلاةمالعنواعجيل عفا

 عمجن تلا : ة دا غام دلاو ًاوهمظعم قيرطلا, ًاوةرجلا وجنلامأومهماموقلا

 ها تايم لق ىوناقكما ءا وه لاعتال وقوع امل افا لاقيو غامدلا
 |دكو هكحيتف كديعم نحل وقنف احم ل دل لحجرلا وق سةياكسحلا ع



 ميملا باي#ءابلا ىلا فلاالا لصف ا
 ددأو ٍظفللا فوه شفخالا لاق ةءامْلا ةمال اوامام|نيقتمللاناعجا ويل اعت هلوق

 ٠ ةم !بالكلان االول ث ردح ىفوةم نا وسلا رم سنج لكو عم ىنعملاىفو

 ماله دالى اسأل زالف لاق نبدا ون رطلاةمالاوالتقب ترم ال مالا
 نيد لهاريخ منك ىاةمأ لح اديرب شفخالا لاقةم أر يخ مدك ىلاعت هلوقو
 ىلا باذذعلا مهنعان رخأن تل ولاقو ةمادعب رك داوىلاعتهللالاق نيا ةمالاو

 هدصقاذا هم اتوايمأت هم أوّدر باب نم هما لاقيدصقلاحتتفلاب مال اوةدودعمةمأ

 لادو اهدي قسى مح عامدلاو أ مابتلا هحجحش |!ودملاب ةماهحش ىا اضاهمأو

 ىدتقا هر مئاو ةمامأ : درا در ١ للممؤوت ةالصلاق موقلاءأوقيقر دإج غامدلا

 ماهالاو نايم مامايلامهملاو ىلاعت هلأ لاق قلر طلاو ضرالا ند عقصللام || مامالاو

 ناد رمهم رفكلاةماورفكلا ةمث ةعا اولتاقف“ ىرفكو ةعأةعمج وهن ىدتشق ىذلا

 لاق نيم مامأ ف هاشصخحأ * .ثلكو ىلاعت هوقو همادق ىأ همامأ ناك لوقتو

 اهو ماهفتسالا ففطع فرد ةفف# ماوامأ دخلا مهمات ونييميباتك ىف نسحلا
 لب ىنعي ىرخالا فو ”ىاىنعم ماهفتسالاة زمط ةلداعمامم دح ىف ىهناعض وم

 ملوأل بق نم جوز ناكءاوسما امهممدحاولاءاسنلاو لاجرلا نم م جا وزاال

 بأ نم ابح وز نم ةارملاتمادقو و اببثواتناك اركب ميا | ساو جو نعي

 قو امونأو اعاو ةعامئتاهجوز نم ةأرااثما دقو حاحصلاة رابع )0



 ع ميملابإب # ءايلا لصف

 'ىثلا مرباو هرجضاؤ هلمآ همربأو همثس ىا هبمربثو برط بابنمهب مرب

 نم سنج وهو مربملاىمسهنمونيقاط لزغلالوةفملاب الا نم مربملاو همكحأ

 ةدحاو مهلا ةمحربلا ( مجرب) ردقلا مو ةمرب عجرسكلااماربلا وبايثلا

 سؤؤر ىعو بجاورلاو عجاشالا نيب ىتلا عباصالا لصافمىشو ميجاربلا

 (مسربز تعش راوتر هفك ضباقلا ضرقاذام كلا ربظ نمتاسمالسلا

 م-ربم-وهف هلعاف مسي ملام ىلع لجرلا سربدقو ةفورعمةلعرسكلا,ماسربلا
 برعلاو تاغل ثالثديفوبرعم مسي ربالاو حتفلا,ماسربلا بينهما فتلق #

 مسي رب الا وههريغلاقو مس ربالا وه تيكسلا نب |لاقاهمالكن م سيلامف طلخم

 ىسيلو لاقو نيسلاةفوءارلا وة زمهطارسكب مسي ريالا وهى ارعالانبا|لاقو

 (مثري) مسرباو جليلها لثم لليعفا نكل ورسكلاب لليعف | بمالك

 ريغصتو ءايلاف دحي مها رب اومها رب اوماها رب|تاغلهبفو ىمجتأ سامهاربا

 لّوالا وه سايقلاو نسحوهو ,هربهيوييس دنعودربملا دنعم ريب أمهاربا

 ( مزب ) لسرلا ةثعب ىلاعت هللا ىلع ز وز وجبال موق ةمها ربلا وهب رب مهضعب دنعو

 كحضلا نود مستلا ) مس ميزاب هعمجو ةقلسلا نناووف ىدلا<زبالا

 رغثلا سلجملا نزويعسبملاو مستو مستب او مسا وهف برضباب نممسب دقو
 نم ماعطلان ممشب لاقي ةمختلا مشدلا (مشي) مستلاريثك ماس و ماسبم لجرو

 بيط رجش ماشدلاو 4م مسى أن الف نماضي أ شب وماعطلا همشب أو برطباب

 فورعم غبص مقبلا (م2:) ءارضخلا ةبحلا مطبلا (مطي) هب كاتسيع.رلا

 59 الجفر ) ) برءملاقف وه ىف عأى وسفلاىلعىفالتلقومدنعلاوهو
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 ىرحب موعأبلاو مل ملبلا ( معلب ) برط هبابوكبلا نيب سر خا ىأمكبو
 لك الا ريثكلا لجل او عالتبالا ةمعلبلاو :يرئاوهوقلحلا ىماعطلا
 نم ظيلغلارثولاملإ( معز امرا الا عئابطلا دحأ دحأ يغلبلا (مخأب )ءاعطلا مالا دي دشلا
 ىد لوقت قح ىنالاورك ذل ىل !ءعقي رباط ةموبلاوموملا(مون) مه زاارانوا

 ناضلادلو ىضوةمهمعمج مهااوممع عج ماهبلا (معز رك ذل صتخضفدانفوأ

 ام ياسا ا تممتجذاثزماادالوأ لاخ لاو قناوأ نك ارك ذ

 امال مهتم رمأو اي مهبو ماهباعيج
 مهماسأوتأ راشال اءامسأ ىف نيب وحلا دنع

 و ”ىشموعم سل اىأ امهءةا رع ةافح سانلارش#

 وه ميهبلاسرفلاو ماهبلاةدحاوةميهبلاو مهاب اهعمح و ةش وم ىهو ىمظعلا

 ةءاتلا لصفإلل فغرو فيغرك مهم عجاوهنول ىوس *ىثهبوأ طاخمال ىذلا

 لاقينامأوت نادلولاو كتم ىبف نطب ىفنينثاتعضواذاةارااتمأتأ (مأن)
 ماؤتو معاشقو معشق لثمما ون عمج اود ذه ةمأوثهذهو لعوف ىلع اذه مأوناذع

 منونلاو واولاندرك ذم عج عنتميال نييمد آلا فذاك اذاو مطحن زوباضأ
 موخنهعمجو ضراآو أ ا | ةيرق لك ىبتنم حشقلاب م تلا مث ١ ءانل اب هلث وم عمج

 موخنىهو رمعوبأ لآقو اهدودح ضرالاموخءارفلالاقو سولفو لفك

 6 ) ل داو ول ااهلصأ ةمختلاو ريصور وبص لم من عما وضرالا

 تسعه

 8 2 و 00
 الا ماهمالاو ءاحأل بق

 0006 تع اوىنءعهمثتساو همع وهريغةمب ًاوامات رسكلابمتي "ىفلام< .

 ناتو مامر قو امورنا دولوملادلوو مامتوماقلتدلوو اهلمح ماي تمتاذا



 ثا

 6 ميملا باب # مي |ىلاءاتلا لصف

 ةميمتلاو ةنسلاؤةايل لوط وهو ريغالر ودكم ماعلا ليل وردبلاةليل متاذا
 ةزرخ ىهليقوهلهللا الف ةميك قلعنم ثيدحل | ىفوناسن الا ىلع قلعت ةذ وع

 ىذلا ماتقلا واهب ساب الف ىلامتهللاءامسأ ونا رقلااهيف تك اذاتاذاعملاامأو

 دإب ةماهع (مبع)اوتو مهلك اًؤج ىأ اوماتتوءاتلا ىفدٌّدرتب ىذلاوهو ةمتمتهيف

 م اشو نا«لجراولاة كد دشتملءاتلا تحف اذااضي أ ماهو ىاهت هيلا هبسنلاو

 ىع اشو قامو ىاهنلوقي نم مهنم هيوبيسلاقونوناهاولاق5 نوماه“موقو
 قو دف واولااهلصأ ةميتلاو ةماجم ىلا راض لجرلا ىماوديدفتلا عم حتفلا
 اهملحم ىلا ةاشلارسكلا,ةميتلاو مم وهف هللذ وم دبع ىأ بحل همت (مت) مثو

 مساءامتو ةالفلاءامتلاواهلهال ةميتلا ثيدحلا ىف وةاس تسلوهلزنم ىفلجرلا

 بابن م هماثدقو هريغو طئاخا ىفللخلا ةماثلا ( 2 ةءانلا لصفإلم مضوم
 اذان ءانالا ىو مث فيسلاىفو ةزكسللاددشماضي أ هماثو مثتو ثنا ب رض

 فيعذتدن ماعلا )م رئ|وهف ب رطباب نم؛ىذلا !ثو'“ىث هتفش نم سكنا
 ةدحاولا توسلا صاصخهب دشو هب ىشحا_عروص وخلا هيشواص وخل

 ءاتلا هلعاواخدأ امي روىخارتلاو سنرتلا لعل دب فطع ف رح مثوةماع

 نعي ال تلق تع تيضفا 2: قد معالا ىلع سا دقلو لاقأك

 4 ملا لصف فور عم موثلا(موث) بي رةللانهةلزاع ديعبال وهو كانه ىنعمب مو

 ديزوبأناسنالا اذكو ساجو لخدهبابو ضرالابدبلت رئاطلا مج (م'ج)
 ىعمصألالاقو هدس> ىأهنامسجو لج لا ناهج نسح ام لاق. نامسك انام |

 ( راع ل 2 (



 ميما باب# * يلا لصف 3
 لكو رانا ءامسأ نم مسأ محلا (محج) مسجلا ن امسك او صخشلا ناحل

 ىف هوقلاف اناينبهلا ودب | اولاقىلاعت هلوق نم محج ىهف ةاوهم ىفةميظعرا"
 راصلجرلا دج (مذج) محجأ لثم هنع هك 'ىثلان ءمحجأو محملا
 هللا تل هيسن من نارقلا ولعت نمثيدحلاىفوبرطهبابودللاعوطقلاوهومذجإ

 محلا مضب لجرلا لأ هذ ج دقومادماذملاو تتح لشم ىسذج جلا ومد دجاودو

 م 0 وقت بنذلاةعرخاومرخلا (مرج) مذجألاةبالوءوذح وهف

 برض امهءابو بسك اضيأمرجودسارسكلا,مراو مرتجاومرجأو
 مرتو ؟تسكي ال لاق .وكتامحالىأموقن ١ انش < رجب الوىلاعتهأوقو

 لسالا ق تن : كى افلا لاقمرجالا ط وقو هلعفي لاذ هيلع ىعدا ىأ هيلع
 تراصو مسقلا نعم ىلا تلومت د> تيكر كلذ لعشر ةلاعالو ديالا

 مرجال نولوقب مهارئالا ضل نعام: بابتاكمالل نابع باك كلذافاقح ةلزتع

 هعطق ىشلامزج (مزج) ىششل ت قمح تم رج لاق نملوق سدل ولاق كضت آل

 وبأ (مسج) برضبإومانبا ف نركلاك با رعالافوهوفرحلاءزجدهنمو

 املا 5 . |ئئمصالا لاقو نال اونامس !!دك و دس لاحلاديز

 لش نامسجلاه لاقياضيأناسنالا دج ةعامسلاةو صخشلان اخ اودسحلا

 , فرظ هاو مضلابم اسجو ميسجوبف مظعىأ أ”ىثلا مسجدقو ناؤذوبئذ

 1 مشج (مشج]م اشلابةي رق مساح و مسك | نم مسج وم يسج عمر سكسلاب اسحلاو
 همشد و امش مالا هم شجو ةقشم ىلع هفاكسن ىأ همشج و مهف باب نم مالا

 نايفس ىلأ ث ردح ىف (مهلج) ناماجامجو هب زج ىدلا جلا 0 اج ) هاياهفلكى"



 "ا مياباب # ءاخلاو ميجلا لصف

 ىداولا يناحدارأ ديبعوبأ لاق نيتمهلحلاة راجل نذات تح ىلنذ اتثدك ام

 ماو امهيفاموجح مضلاو رسكلاب محيرثك اذاهريغولاملاوج (ممح) لصأ

 ماخاو سأ رلار عش عمتج مضلابةّمجاو امحايح لام ان وبحنوىلاعت هللا لاق ريثكلا

 خويترقاج أوه ؤايعابهذاذااماج ميو ميسرفلا مج لاقي ة>ارلاحتفلاب

 نيمويوأ اموي كسفن مج لاقيو ةاركر كرثىاام_ميفهلعاف مسولام ىبعاضيأ

 ىنالاّةو اطنرقالءامحتةا ةاشورفغ ىف قدس دقو سانلاةعامح ريفغلا ءانّْحاو

 م اذا مجعمجو لجرلا مجم و قل !ىلعهب ىوقال وهللا نم ”ىشب ىق مجتسال

 غامدلا ىلع لمتشملاسأرلا مظعةمجمما وبشخ نم حدقلاة مجم اوهمالكنيبي

 حئتفلاب م ابحاو هحولا رسأب راص ى أ لهس باب نملحجرلا مهج دقو هجولا

 ْ هدأ بعل | اهم بدعل ىلارانلاءامسأ نه 0 (منبج) هيف ءأمال ىدلاب احسلا

 م( اا لصف 4:ب رعم ىسرافوه ليقوثدن ًاتلاوةف رعملا ىرنالو

 بابو ةشجوأ ا هيلع مةحوموتح هعمج وءأ امتلأ | اضيأ متحلاو مالا ماكحأ

 قارفلاب مثدنع,تحيهنالدوسالابارغلا متاخلاوىضاقلامتاخاوبرض لكلا
 لعف اضي ا مجحلاوءوتن ىأمجح هقف رل سبل لاب هديح ىلا مجح (مجح)

 مجتحا دقوهن روراق ةمجحلاو حل اورسكلاب ةماجحلا سالو رصن هباب و مجالا

 مجحه#فم لوقت ضعناليك ريعبلا طخ ىف لعج'ىش رسسكلاب ماجا و مدلا نم

 لملاك ثيدحلاىفو جاهاذا كلذ واماجح هيف لع لعج اذا رصن باب نمر يعبلا



 ميمااباب # ءالأ لصف 1

 نم وهو ف كف هنعهفكَى أ مجحاف رصن باينم “ىلا نعهمجحو موجحلا
 ىفمذح لاق .هتم ذح داقف هيف تعرسأ شلك (م دح) ى افدكل ثمرداوتلا

 مسأمأ دحو مدحافتقأ اذ اذاو لسرتف تنذأ اذاهنعهللاىيضررمعلاقوهنءارق

 اهنعهللاىضر ةشئاعتلاق مارحالا ل فقلان زوبم را (مرح)ماطق لشم أ سما

 ةمرملاوهمارحادنعى أ همرحو هيل عنو هيلعلا لصق لوسر سبط تنك

 ةمرحو هتبحصي م”رحتدقو اهحتقوءارلا مشب ةمرحلااذكودك اهتنا لحيالا
 نمولدقو لاذق لثمم رح عما ومرح ىأم ارح لجروهاهأوهمرح لجرلا

 درسةل الث جرو مرءلاوةج اوذوةدعتلاوذىهواضي مرح ةعبراروهشلا

 امهماف 'ىطومعشخ نايحالالاتقلا اهيف لحتس اليرعلاتناكو درفدحاوو

 *ىرقورسكلا.مرحلا !اذكولالخلادضمارحلاو روهشلانالحت باناك
 رسكلاب ةمرللاو بجاو هانعم فاسكلالاقو اهانكاهأةيرق ىلع مرحو

 ءاملا نويلس وةمرل ا ييلعثرعس ةعاسلا مبكر دن نيذلا ثي دخل | ىفوةماغلا

 نامزو نمزلثممار لان وك, دقمرحلاو ةنيدملاوةكمنامر ل اوهللامرجكمو

 روهشلالوامارحلاو اهحاكت هل لحنا ذااهتممرحوذ و هلاةبومارحخلامرحخلاو

 اهقوقحو اهقفارسم نماط وحاماهرغو رثبلاممرحو ليلحتلادضمرحتلاو

 تمرحوامرح شلال ىلعةالسهلا تم رحو ةم رح مرحمضلاب'ىذلامرحو

 هق رس ىلثم امهمقءارلا سكي ام رح هم رو ءىشلاهم رح و هيف ةغل مهف باب ن ماضأ

 لجرلا مرح أوماياهغاذااض, ا همرح اوامر حوةع ردعو ةهرحوأف رسهق رم

 نم الالحناك امهيلعمرحيهنالةرمعلاو جل ابمرحأو مارا رهشا| ىف لخد



 7 ميلا باب * ءالل الصف

 ىنعمب همرحو همرحالاقي يرحتلا نععاضي أ مارحالاو ءاسنلاو ديصل اكلبق

 (مزح) فراح وهامهنع هللا ىضر سابع |لاقمورحماو لئاسال ىلاعت هوقو

 دقوةقثلابمانخ أ وهرمآلجرلا طيضاضي, امزح اوبر ضهبايوهدشءىشلاءزح

 اذاكلذو ببلت ىأ ىنعع مزحنؤمزتح او مزاح وهف فرظ باب نم لجرلا مزح

 مزحدقو فورءمةبادلاءازحوهريغوبطحلا نمةمزحلاو ليحيبطسودش

 ىرجام سلجنزوب ةيادلا مزح وهدهم ىنىصلامازح هنموبرضباب نمةيادلا
 سرف مساموزيحومازحلا هيلع مضيامو ردصلا طسوموزيملاو اهمازح هيلع
 ثيدحلاىفو مسحلاةبرضباءنم هعطق دمسح (مسح) 3كالاا ليخ نم
 ىفو مدلاعطقنيل رانلا و قا هومسحا هوعطقالاقف قراس ىأتهنا

 ىلاعن هل وو ىف لمق ورشاالل ةبهذموقرعلاة مسخ هنافءوصلاب يلع ر خا ثيدح

 موس لايللالاقيو مؤشلام وسال بقو ةعباتتمىأاموسح مايأ ةينامتو
 ضرأ مسار سكلاب ىمحو عطاقلا فيسلا ماسخلا ا واهله نع ريما مسحنابمال

 باب نمدهمشح ديزوبأ (مشح) هنعهللا ىضرةريره ىنأ ثيدح ىفوهوةيدابلاب
 همدحاو هلجخ|همشح ىنارعالا نناهيضغأو هاذا ىأ نعي همشح وب رض
 مشحو ىنعمي هنممشتحاو همشح ًاوءايحت سالاوهو ةمشحلا مسالاو هب ضغأ

 مرصخلا (مريصح) هن وبضغي مهمال كل ذب اومسهل بضغب نم وهمدخ لجرلا

 مطحتلا و محبو مطحن ا فد رسكى أب رضبلاب نم همطح ( ْطح ) بسلالوأ
 ريثك ىأاضي أ ةمطح لجر و ىتلئام. طخحابمالر انلاءامسأ نمةمطخلاو رسكتلا

 ةبعكلا رجح رادج عب ردجلا مطخل اامهنع هللا ىضر سابعنب | لاق لك الا

 نيعيجبسم د



 مملابب # ءاأل صف ا

 مضلاب كك مهني كح دقوءاضةلا حلا (؟ح) سييلا نمرسكنامماطخلاو
 ماعلا مكسحلاو 1 :سةكملااط ا هياءكح 8 5

 ىأف ةرلظبإ نمكح دق ورومالل نةتملاض .اميكحلا اكل بحاصو

 ىفدهمكحو 8 اخا نستخكجلا وك راص ىأ حتساف همكحأ اواكح راص

 ؟ ا |ىلا اومكتحا ردا والمكتب اهملا لعج اذا ام. كحنهلام

 نيمكحمالا ةنلانا ثي دخلا ىفو كال اىلا ىلاةصاخلا كال أو ىنعمب اوك احنو ٠
 اوراتخاف رفكلاولتقلا نبا وري خو اومكحدودخالاباعسأ نمموقمثو

 لح دقو مانلاءا رياماب وكسوماللا كل را (مح) لن قلا عم مالاس ال ىل الع تالا

 مونلا دار ىأىف هءاذك ماحوا ةكبراح واطي تح اواماحو اماح مضلإ ا

 هسفن نم ىرأملاجتوإخ |فنكت حنو اماح مضلاب احد قو ةانالا رسك كلبا

 بظملادارقلا اضيأ ةسمالا ودام حامه و ىدشلا و رةماخلا وهيسبلوكاذ

 نيل اياهيهشريصبف ظلغي نيل مولااو يلح لحج اسياد يلح وملح أ هعمجو
 اه ىنشتسي ةراحلا نيعلا ةمحا (م ) قلحلاءوقلحخا (مةلح) هب سلو بطرلا
 ءاملا محو درديابو هنخسءاملاحو ؛ ا ىفو ىضرااوءالعالا

 هلعاث مس ملام ىلع محأو'ىشلا محو نيتحتفي مح حتفلاب مح اراحراص هسفنب

 وهو مومو تادحأو مل نماضي. ]ل اح رلا ا ا

 مث لصالاوهاذه ميقا لستغا ىأمحتسا دقو ر احلا ءاملا ميما وذا

 ىذلا كسرف كم.محو ميم ايهاسغ همح أو ناكءام ىأب اماحتس ال أاستغا 0

 _قرت>حااملكو محفلاودامرلا مكاو محشلابههجو مخساميمحن دمج وءسمال متبع

 -- سلبا



 16 ممملا باب # ءاحلاوءاحلا لصف

 فاعلا لطاذا هتودودومحمحتو سرفلا مح وةمةدحاولا رانلا نم
 قدعملا ذخأ لاقي لالالا ركىهو متاح اةدحاوةميماو ناخدلامومحتسلاو

 ءاطاو ةففخبرقعلاة محو توملاردق رسكلايماحاو اهعارك ىأ لب الامام

 تخاوفلاوحن قاوطالاتاوذبرعلادنعمامحاو لتعم ا ىف 1 دقو نفوف

 ىلععةب ةمامحةدحاولا كاذءايشأو نيشزاولاو اهلاوي ل ادبو قوات

 عمج و طقف نجاودلااهما ةماعلا هنعو ثانأ ًاتالالدارفاللءاهطاوىنالاوركذلا

 دحاإو اددشم مامْاو دحاأ ولل مامح اولا يرو متامحو ٠ تامامحو مامح ةماخ

 لوق اذه ءارحصلا ريط نمبرضوهو ىشحولا مام اماعلاو ةينملاتامامحا
 ةماخلاو تويبلافل اي ىذلاوهماعلاو ىربلا وهماجلا ئاسكلا لا د ىمض الا

 ىضردوعس ن.|لاقنا رقلا ف3 وسمح ل اوةماعلاوةماخا فيك لاقي ةصاخلا
 نم سلف ميماوحلا ةماعلا لوقاماو ءارفلا لاق نا رقلاجابيد محل ١ هنعهللا

 دشن أو سايقلاريغىلعن ا رقلا فر وس ميمأ وحلا ديبعوب أ لاقوبرعلا مالك
 متنا( متنح) محتاوذب عمج نأ ىل والاولاق *تعيسدقىلا ميما وابو *

 انام وح ولاقهبابو راد“ ى شلال وح هريغو رئاطلاءاح ( موح ) ءارضحخلاةرلا

 نادوسلاو وهو حوت ىب دح |ماحو همظعم لاتقلاةموحو واولا حتفباضيأ

 ةغلابمأل ددش متخموموتخم وهف برضباب نم'ىثلا مت :+ (متخ) ءاخخا لصفإإل ٠

 حتفب متاخل اوهحتتفادض “ىلا تةخاوهرخ | غاب نأ رقلا متخو ريخضهلهللا متخو

 ةمتاخ و متاحا سبل متو ميتا وللا عجل و ىنععب هلكماناخلا وءاتيخلاواه دمك متل

 مالسلاو ةالصلا مويا عءايدن الا متاخ م أسو همأع هللا لص دمجعو ا يقل



 ميملا بارد ءالا لصف 0

 رخآ نرال هرخآ ىأ كسمهماتخ ىلاعن هلوقو هب متحم ىذلا نيطلاماتأاو

 مدخلا دحاومداخلاو ةمدخ مضل اهم دخيهمدخ(مدخ) كسملاةحنار هنو دحنام

 نيدحتفم كتم دخ ضف ثي دخلا ىفو امداخءاطع أ همدخ وة راحو أ ناك امالاع

 صقنام ىأ ًايشدنممرخاموبرض هبابوم !ثًأز رخل امرخ(مرخ) كعمح قرف ىأ
 عدجلا غلي ال اعطق هفنآف رطوأ هفنأةرثوتءطق ىذلامرخالاو مطقامو

 مرخأوبف قشنب لاذاف قشناىأهبقئمرخادقو نذالابوقئمااضيأمرخالاو
 اضي أ مرختو مهلصأتساو مهعطتقا ىأمهمرختو رهدلا مهمرتخاو برطامهءابو
 فتالاموطرخلا (مطرخ) ةحابالاوعتسانتلا باح ثوةيم "رخل نيدبناد

 اهيفدشي هفنأةراوىف لعجت ر عش نمةقل> ىهو ةماز خل ابريعبلامزخ ( مزخ )

 ةيوقئماهفونأتارنونال ةموزخاهلكريطلاو مؤزخمبوقثم لكذ لاقيومامزلا
 مشخلا نيب مشخأ لجرو فنالا ىصقأ موشدحلا (مشخ) ربلاىريخ ىازخلاو

 ثن ؤملاوركدملاهيف ىوتسي فور عم مصخلا| (مصخ ) فئالاى ريع ءادوهو

 فرامصخ لوقيف هعمجمو هيب نمبرعلا نموردصم لضالا ىفهنال عّمجاو
 مسالاو اماصخو ةمصاخم همصاخ و ءامعخ عمجاو مصخخ ااضيأ ميصخل اوموصخو

 هسانقوذاشوهو ةموصخل | ىفهبلغ ىأ ب ضباب نمهمص# همصاخ و ةم وصخ لا

 نمامأون ومس#مهوةزمحةءارق هنمو لصالا ىف فر عبار صن باب نمن وكب نأ
 ءاحل ىلا هتكرح لقنو مغدأواداصءاتلا سلق نومصةخيدارأ نومصخأرق

 كا رحك“رحاذا نكاسلان النينك اسلا عامجالءاحل ا رسكيو لقي ال نم مهنمو

 هيفنينك سلا نيب عمجاامأو اسالتخااءالا ةكرح سلخ ورم وبأو رسكلاب



 م ميملا بأي لادلا وءاكْلا لصف

 لدعلاٍب ناجمضلاب مصخلاو ةمودخلا ديد كلاداصلار سكب مصخلاو نحلف
 (مضخ) ىنعي اومصاخت وموقلا مصتخاو هتيحانوهبناج ؛ىثلكمصخو هتبوازو
 ءاطعلا ريثكلا فجملا نزوب مذخللاو موفدبإ و مفلا عيمجي لك الامضحلا

 (مطخ) دبل لثممالسالاو ةيلهاجلا كردأ ىذلارعاشلامرضخلا(مرضخ)

 ها تلق#سأ رلاهب لسغي ىذلارسكلاب ىمطخلاو مامزلا ماطخلا

 مخ دقو نتنم ىأمخو ما م (ممح) اهرسكوءاخا منف نيتغل ىمطخلا فنا
 بلقو هلم اضيامخأو خيبطوأءاوش وهو نثنأ ىأام وح رسكلاب محللا

 ساسنلا نامح نم وهلاقيو ثيدحلاىفوهودسحلاو لغلانمىتن ىأ موت
 فيعضلا حامرلا نمزا اومطاذر نم ىأ امهيفادد ثماهمضوءاخلا حتفب
 . ةماخلا لثمنم ملال ثمثيدخلا ىفوتابنلا نمةبطرلاةضغلإةماخلا (موخ)

 برعلاهشن تدب ةمشلا م ل |ذكهةيمواذكهة صحم رلااهليع عرزلا نم /

 ةميخلا لم مياو وا رفا رو دعب 1

 هبماقأ ناكملاباضي.أ ميخو ةميخلاك هاعجهميخو خارفو حرف لثم مايخ عمجلاو

 (مهرد)رحبلاءامادلا (مأد) :6لادلا لصفإلم هبهتميخ برضا ذكناكتب ميختو ٠
 مهارد مهردلا عمو ماهرداولاق امي روهيف ةغل ءالا رسكو برعم ىمراذردلا

 باب نم "ىشلا مسد هنملوقتفورعدم مسدلا (م بد) ميهاردماهردلاعمجو
 هر لا 'ىشنلا معد ءد) هل مسدلا لعج'ى ُمْلا ميسدب وب رط

 ءاجللا سرفلا تمغدأ (مغد) اهيلع اكتااذا زا دقوتيبادا عرسك
 ميدل (1د) همعغاوأ و فرحا !مغدأ لاقي ف ورحل |ماغدا هنموديف ىفهتلخدأ ىأ



 ميملا باب # لاذلاو لادلا لصف 1/
 مادمدو حيبقلا ميمدلا (ميد) ةماظم يآ ةمط دمةلمل (مطد) سادلا نم لج

 'ىشلاماد (مود) مكلهأ ييلعهللامدمدو هدطحطو ضرالا,هقزلأ'ىثلا

 قلاس نأ ىسبهم ثعدإ داى و ركس'ىذلادا دوةم وع 0

 طضخ : ىملاصد كلف ددغتلا ةلاومشلاةم دل 03 اسأا اوم 0 دلا ءاملا

 لوقو بعت وملا مالا ىلع ةموادلاورظ اي ا 0 را
 لمعتسا - اقرظالا لمجتسالو مادي ل ودوم مساامنال ماودلاهانعم مادام

 مدقم تدرولوقتا5 كماقما ودىأأ اق تمدأم رج للوقت ورظرداصملا

 ء لا ءاهدأو ءامد ةقانو هد ًاريع و هدأ سرفلاقي د 0 ةماو قه ءاطأ

 ند نم ةرضخخاةدش ن 7 تاواد وس ىأناتماه دم لامن لاقدوسأ ىأاماميهدا

 ةزكل اداوس قارعلا رقتيمسودوسأرمدخأ لكل لوةبرعلاو ىرلا
 ةعدلا (مد)مهدالاديقلللاةيو ةرمحا ةطلاخلاءا رم !ءامهدلاةاشلاواهترمضخ
 غلب ام هرثك أو ىلعللا ثلث وأ راهعلا : ثائهلق | ق ربالو دعر ههف سال ىذلارطملا

 ةمويد ةزاذمو يدها ”ناكد يدخل 0 7

 باب نم هم همد دقو و حدملادضمذلا (مذ) مؤاذموهفءرقحو هاعاذ 0

 نامالاةمذلاديبعوب !لاقدقعلا لهآ ةمذلا لهو ةمرخ !مامذلاو ميمذوبفّدر

 هدحو همّذآو هراحأ همذأو مجاندأ مهتم دب ىجدسإو سو هيلع هلل | ىبصهلوق ىف



 اه ميلا باب # ءارلاولاذلا لصف

 عاضرلاةمذم نع سه ذبام ثيدحلاىفو هياعمذياع ىف !لجرلامذاوامومدم

 لاقو ةعضرملامامذاه رسكول لاذلا تفي عاذرلا ةمذمب ىنعي ةمأوأ دبع رغلاقف
 ىوس م ملا اسوس رد ص واللا

 هتدأ دق نر ادع ندع ا ذا هع :ع طقس عد ىأ لاس اكف رجالا

 ءذتساوةدمحلا دض وهو هياعم ذيامم ىأريغاللا ذلايتفب ةمذم لخبلاو الماك

 .بذكلا كرثأ موالاقي ف كستس ا ىأ م ذتوهيلعم ذيامب ىت أس انلا ىلا لجرلا
 ىفو بيعلاماذلاوصذلا (<ذ) ادج مومذم ىأ مم ذم لج روامت ذتهتكرلامأت
 ةصلاخلاضيلاءابظلامارالا (مأر) ةءارلا لصف اماذءانستاءدعتاللثملا
 عبصالا ىف دشيطرخ ةمترلا (متر).لمرلا نكست هومر اهدحاوضايبلا

 هعحصأ قدخاذاةمرأةنم لوقتءاتلان وكس ةعرلا !اذكو ةجاحلاهيرك دتسنل
 رعاشلالاقةعرلا

 متاترلادقعكنعنغع سلف * مكسوفن ىفاتاحاح نكس ملاذا

 دمعارفس دارأ ظظذ001111001 1

 الاوهتخهلهأ ن الاقامطاح ىعامه دجو و عج رنافاهنم نينصغدشفةرجشولا

 ْ رعاشلالاقهةناخ دف

 مرلاداقعتو ىصوبام 0 4 ناتو ينو وويسا

 موج سمو مجر وهف رمد هيانوةراجحلاىعرلاةلضأو لتقةلامجرلا (مج رز

 جر وماضرلانودراخض ةراجح وما راو جرلاةدحاو ةمجعلاك ةمح رلأو

 .ىأ ىربو اوحرالهتو ق لقغم نب هللا دبع لاقو مه .ل ريقلا ىلع تعمج



 ميملا بأي هي ءارلا لصف 0

 اعشن ص مسمن وك الن آوضرالابريقةيو وست كلذيدارأ ةلعا ولعجلال

 2 اوحراالزولوقنوثدمملاواسدىرقا وسواس وف ا
 هللا لاق نظلاب لج رلا لكتب نأ مجرلاو ددشم هنا حيحصلاو فيفختلاب ىربق

 اهم اومارت ةراجحلاباومارتو مجرملاثيدحلا هتموبيغلاب امج ىلاعت
 نارفعزكمجارتدعججو نامجزرتلاهنمورخاناسلب هرسفاذا همالكمجرتو
 فطعتلاوةقرلاة مح ر لا (محر)ةغلاعم م اوءاتلامضوةغل مل! مضورفاعزو
 موقلامحاروهياعمحرواضيا أةح مو ةمحر سكلا.هجردقوهإثم ةمحرملاو

 ىأآتومحر رم رخ توصهرلاقيةمح ر لأن نمتوم-رلاواضعب مهضعن محر

 اضيامحرلاو ة هشثاؤم ىهو ىنالامحرمحرلاومحر ,ن آن مريخ سهرت نآل

 ةمحرلا نمناقتشمنامسامحرلا ن مح لاوهاثم مسجل ان زوءاضيأ مح رلاوةبارقلا
 امهقاقتشا فلتخا اذانيمالاريركتز وجو ىنععامهونامدنومدنامجريظنو

 ىلامت هللا, صتخم مسا نمحر لا نأ الا دجاج تالف لاةياكدك أتلاةبج ىلع
 اوعداوأهّللا اوعدالقلاق ىلاعتو هناحبسهناىر الأ هريغدب ىمد ناز وحال
 هللاقي باذكلا ةماسم ناكوهريغهف ةكرشب ال ىذلا مسالاهب لداعف نمح لا

 محرلاومحارلا ىنعي ن وكي مموح رملا عمي نوكي دق ميحرلاوةماها نامحر

 ةمح لا (مخر) هانم نياممصا محرلاو|حربرفا آو ىلاعت هلل هللا لفهم رلامضلا

 قيقر ىأميخر مالكر سدجلل وهو , خر هعمج و ةقلخلاىفرسنلاهبشيأ عقب اراط

 نم ف ذحن نأ وهوءادنلا مسالا ميخر هنموفذحلا ليقونييلتلاميخرتلاو

 اهدسةمانلاءهر (مدر) وخر ضبب رجح ءاخرلاوزنك أوأ ًاقرحررخآ



 ريس نوم عقلا روس كور دسلاوهو مسالا اضيامدرلاوبرضهبابو

 اهزراهديشاذا امعزراهمزردقو بايثلا_ءر مةراكلاع ارلارسكب ةمزرلاو

 اذاثي دخل اىفورعلاو دارخلانبب لجرلامزارياكةالا ومالك الاىفةمزارملاو

 ىضر رم نعىورىرهزالالاةتلق * دم |ةالاومديرياومزارف متلك أ

 لك |, ةيفاعلا ءاغطملا ف ةمئا رن ىتشتعالا لاا ومر رف متلك اذا لاق هنأ هنعهللا

 ىنارعالا نبالاقودح اوى ىلعمودي ال كاذو 'وانلامويوالسءاموب وام اموي

 نع اة رااليقو هلا دنا مةللانيب اول وةف ركشلالك الا | وطلخل ا ةادعف

 عماختاسا ولك لاق هن أكف تعمحلاو ةقدالاو ضماعاو ولخلاوسايلاو نيللا

 اة.صالاه ران 0 نك ناك امرادلامسرورءالا مسرلا (مسر) خلاس ريع بشج

 مسردقو ماعطلا اهم متْخيةباتك اهيف ةبشخ نيشلاونيسلابم-ورلاو ضرالاب
 مسترأو هلثتما ىأ همس رافاذك هل مسراذكوهمتخ ىأ رصن باب نم ماعطلا

 اذك ىلعمسرو 4 ترا # رعاشلالات ءاعدو ريك لجرلا

 مسورلاو رصن هبابوهمتخ ماعطلا رس و (مشر) و يع

 هشلسا بتاضخلا ْق يل ول يو حا

 مغارلاقتي ةبضاغملاةمج |رملاوبارتلا ىف هبىراو هينيهأ انعم تاق د هسعرأو

 تاكرخلاب غر عطق باب نم تالف م رو هيلع ج رخو م ذياناذادم وقنالف '
 هللا يص ىبنلالاق اضيأةمت مو فاصتنالا ىلعردقبملاذاردصملاءارىفثالثلا |

 هلل ون مح رو هفنأ نم مترلاىلع كلذ لعف لوقتو ةمت متعب مسوهيلع



 ميملا بأي #: ء ارلا لصق :/

 بري او بهدملامغارا أون ارتلاهب سمان الداقناولذهانعمتلق 3 لحوزع

 برطضملا مغارملا ءارفلالاق اريثك اغارمضرالا فد جي لاعتهلوق هنمو

 مطوقو موق م ىلاعت هللا لاق ةياتكلا ثلا ( مر ) ضرالا فبهذللا و

 بوتلامقرو مقرلا تدي الث يح مقرين أر ومالابهق ذح نم غلب ىاءاملامق مثريإوط

 اضيب أهقرورصن باب نمباتكلاوب ونلامقردقور دصملصالا ىفوه اك

 ناو هاوس لا ةلا امقرالاوةضورلا ليقوىداولا بناح ةقرلاوامقرت

 وَ وه لش ميقرلاو فيكلاباحسأ 5 اىلاعتهلوقوباتكلا مب .ةرلاو

 6-0 | ميقرلاام ىردأام أامهنعهلل ا|ىذرساعنأ نعو وم مقو بذا

 "ىشلا مكتراو رصن هبابو ضع ىلعهضعب ىتلا اودعمج أذ ا'ىثلا كر (مر ) ناينب

 همر ىشاامر (مرز هوحنوباحسلاو؟ ارتاالمرلاماكرلاوعمتجا# ارئو

 مرت رقبلا ثيدحلا ىفودلك أاضيأهمروهحلصأةمموام راهرسكو ءارلامضب
 ةمرلاو نييطتل هدهعدعب اذا كلذ ومرب ن أهل ناح طئاخلا متساورجش لك ى

 عقد مط وق هنموةمر ااوذىمساهبومامرو مث ر عج اوةلالجل |نمةعطق مضلاب

 كلذ ليقف هقنع قى لمح اريعب لج رمى ا عفدالجرنأ هاسأو هتمرب ؟ىيشلاهلا

 دقومامرو ممر عمجلاو ةيلابلاماظعلارثمك 9101 رلاو هتامجم ايش عفد نم لكس
 يك ند ىلاعت هللا لاق اعاوميمر وهف ىلب ىأ امهفءارلا رسكب ةمرمرب مظعلامر

 عمجلا و ثنْؤملاو رك ذملا امهرف ىوةبدقالوعف واليعف نال ميمرىهوماظعلا

 ءاح اذا مرلاو مطلابهءاج لاقي ىرثلارسكلا,مرلاو قيدصووداعو لوسرل 0

 دقوتوصلانيت<تفب مرلا (مر) ملماي اولاقامب رو ليج مسرب وريثكسلا للملا

 أ



 56 ميملاباب#ىا زلاوءارلا لصف

 هرب ده ف راطلا متر ثوهل اثم مينرقلاو هن وص عج راذأ متر توب رط باب نمر

 ةكرحامورولاقهبااوهبلط 'ئشلامار (مؤر) ضابنالا دفعسوقلا<رتو

 ةيدابلاعذوممساةماروباطملامارملاو لصالا فىصةتسم هيوبيسهرك ذىذلا
 دلو نم ليج مورلاودلب مصهمارو * امجاشنتمارب ىنلأست * لثملاءاجهفو

 لععذوب ىدلا مثرملا (ممرز) حمزو ىجنز لم مورو ىورلاقبوصيعن,مورلا

 لاقي حرب ىأ مري مار نم لعفم مصور معوبأ (مر) برعم اح ارا

 (محز) 6 ىازلا لصف امقم تا زال ىأ ةماقالا,ءاعدوهوتحربال ىآتمرال

 محدزاو اضيأهمح أو ةحزام_بيفءاخلا تشب همح زيهم ز لاقي ماح زلاةحزلا

 هريغهمرزأو عطقنارسكلابلوبلاءرز (مرز ) هيلعاومح ازنوا ذكىعموقلا
 عضوم ةمدرزلا ( مدرز ) هلوبهيلعاوعطقتالىأءومرزتالثيدحلاىفو

 ىازىعشاالالا تاكرملاءامعز مضلاب معزي معز (معز) عالتب الاوهوماردزالا

 معزلاو ىازلاحمتفب اضيأةماعزو رصن هبابو لفك هب معزولاق ىاردصملا
 مديسموةلاميعزو ةدايسلااضيأ ةماعزلاو مراغميعزلا ثيدحلا فو ليفكلا

 سابع نب | لاق رصن هبانودلك ١ مةزلاودب زور هيف مل مامط مسا موقزلا (متز

 رّلا لهجوب لاق يئالا ماعط موق زلاةرجشن ا ىلاعتهلوق لزناملامهنع للا ىذر

 َ الام حش أ لصأ ؟ ىف رت ةرجشاهما ىلاعت هلا لزأف همقلتن ىاهقزت دي زلاب

 م كرم وف ذ كهلاهكزأو هلعاف مسولامىلع لجرلا؟ زدقو فور عم ماكزلا 6

 مالزالا عج او ىازلا» نبمرلاا ذكووسدقلانيتستفمزلا (مز ) 8 زوعىب
 ىذلا طيخل|مامزلا (مز) اهين ومسقتس ةيلها ا له ناك لا ماهسلا يهو



 ميملا باب * نيسلاو ىازلا لصف 0

 مزو امامزدوةملاىمسي دقو دوقملاهف رطىفدشي مث شاشخلا ىفوأ ةربل| فدشي

 " ةمزمزلاو مازوبفريكت هفنابمزوريسلا فمدقت ىأ مزود رهبابو همطخ ريعبلا

 رثب مسام زمزو ملك ًادنعسوجما مالك ضي ى مدا نع دعرلات وص

 سبل م وق فقحلاتسملام نزلا و ةعرأ كلا ىاةم زلاة م كاضلا ثب دل اى (مز) كم

 ىهو طرقلاك اهمذأ ؛فرعملا نوكيةىن ىهوةز يف أ كف هيلا جاتحيال موهنم

 لاقمينز كلذدعب لتعىلاعتهلوقو اقلعم كرتبو ريعبلان ذأ نم مطقب ”ىئاضيأ
 عيرلاةمجزلا ( محز) اهتمتزبةاشلا ف رعتاك همؤلب فرعب ىذلا ميئللا وه ةم ركع

 ةمسد ىأ ةمحز ىهف ةموهزلانمهد,بتمهز ردصم نيتحتفب مز لاوةدتنملا

 مئسو برط باب نم «ىشلا سم مئس (مآس)  نيسلا لصفؤإ# برطهبابو
 لاس عمدلا مجس (مجس) مؤسلجروهلمىأةلجعنزوبةم [سودملاام اسو
 | موجس نيعو اهعمدنيعلا تمجسو مجان اورسكل اراضي ا اماجبسو لخدهببو

 مخسالاوداوسلاةمخسلا (مخس) دوسالامحسالاوداوسلاةمحسلا (محس)

 ' (مدس) هدوسىأاميخست هيجوهللامخسوردقلاداوسمضلايماخسلاودوسالا
 ا نامدب فرامدسو مدان مداس لجروب .طهبابو نزلا 0

 ' ةداوم ةلك مب .ةتسملا با فرط وهو ىلهثلأجرخم مرسلا (مرس) عابتا وه لبق

 (مق قس ثدح ىأ سانلاماطس ب رعلاث يدا قو فيس حاسس مس

 برط باب نم مقسدقونزحلا ونزحلا لئممقسلاو مةسلا| د ذكوضرملاماقسل
 ةأيمامسا ىماسو لجررسا مس (ملس) اا

 ماسلاو فلاسلانيتحتفب ملسلاو لجر مساملاسو لجر مساو لبج مسا ناماسو

0 



 ١ مملاباب * نيسلا لصف
 مسااضيأةماسوةماس ةدحاولاءاضعلا نمرجشاضيأ ماسلاو مالستسالااضي.أ

 ونأأرق ومالسلا ماسلا واهيلع تريل مل السلا دح اوماللا حتفب ماسلاو لجر

 نيسلاح تفي حلصلا ملسلا ومالسالا ىلا اهانعم بهذو ةفاك ملسلاىفا واخ داو 7

 0 0 اسأ او 02 ا

 حقب يع بوب 0 رووا را بو

 غيدالا ميلسلا واضيأ عجاودحاولل مما وهوى الاساه دحاو عباصالا ماظع ممل

 نالفملسو مسنىا عا بلكوو ايل ماا 3 ليبدو ةمؤلاجلا( الاوثراا 3

 هتسسا عا ةءايقف# ءةلادنلا مس قاما ةناشوةفالسرع كل تاق الا م

 هيف فاس ماعطلا فما ساو مالسلااضي أ مياستلا وك ااضزلا لذب ميلستلاو

 مالستسالا وهو نإتحدننب ماسلا ىف لسخ دماس او ماس ىأ هللا ىلا هم اماسأو

 ملاتساو ةطلاصملاةملاسملاو اصتلاماستلاو هل خخ دهماس و مالسالا نم ملسأ و

 (ممس)داقناىأآماستساوهزمهمهضعب و زمهبالو ديلابوأ ةإبقل ماما هل رجحلا

 مضيو حتفب لتاقلامسلا اذكواهمذونيسلاحتفب طايخلامسدنموبقثلا سلا

 لمح ماعطلا سو سلا اقسهمسو هبقث دسك | ماسمو مامموم ومس ىلع عمج و

 اضيأةماسلاو ةماعلاو ةماسلا فيك لاقيةصاخل|ةماسلا ود رامهابو سلا هيف

 مامساهعمجو ثن ؤوتةراخلاميرلاءومسلاو غزولاراكن م صرب ماسومسلاتاذ

 2 تلو 1 ا نوكت ةقو لسللاهوورخا و لئللا نؤكد هقووارتلان هوما: كيسفوت لاق

 «راتخخ - ”9)



 ميلا بار#نيشلاو نيسلا لصف 0
 هالاع ىاهمنستو لب الاةمنس دحاومادسلا (مس) ل !ابح مسمسلاوراهنلاب

 قوف ىرجي هنال كاذب ىمس ة نا ىفءام وهاولاق منست نم دجا ضوى اءتهلوقو

 لعج ةمالعلاضلابةموسلا(موس) هحيطس :دضربقلامينستور وصقلاو فرغلا
 ةتئالملانافءاوموستثيدحلا ىفو مودتهنملوقتاضي برا ىفو ةاشلا ىلع

 نيم وسم ىلاعتهل وقو ةماعملااضب [ةم ومملاو ةيعرملاةموسملا ليخلاو تم”وستدق
 1 ليل !اهبف موس كلوق نم نيلس صن وكبو نا(ماعمنو 5 شفخال ا لاق :

 اهناكر راهب عوتم" قس ل ليل انالن ١ ونا وءايلاءاحاعا وو ةعاسإ || هنم دابا را

 0 ةراح> ىلامعته ىو رظأن ىرهوُلا هرك ذىذلا لاشاا فو قاف

 مالسلا ه_لعحونىب د>ًاماسوتوملاماسلاو متا ولا لاثمأ اه يلعى أ ةم”وسم

 ىأ ةيشاملاتماسو ىعارلا لام اوهوىنعمماسلاوماولاوبرعلاوب وهو

 اهج رخأ اهبحاصاهماسأ و متاوسةماسلاو ماسلا عمحو ةعاس ىسهف لات هياوتعر

 أمأ وسةم واس هنم ل وقت ةعباملاقموسلاونو 4 هم ف لاما لكى كلا

 ةممسسأ || ىلا اميل هيأ ُو 4 رس ةمس هريعبد هةمسوانموأ:و ىلعما مادس رسكلاب

 ىلا عت هللا لاق واولا ند روصةمايسلاو ةياعمداراوملاءالو أ يأاق- من ةماسو

 د>أو مهسلا (مهس) نيدودمتءايميسلاو ءاميسلا“ىج دقو .هه وجو ىفمءامس

 هعراق همهاسو ططخل ا دربلا ءمسملاونامهسلا عمج!و بيصنلاا ذيأمهسل ١ وماهسلا

 * نيشأ لف مو وعلا ومهتسا داق

 لقا لطلب حملا ترور ا دلال 0

 يي ب



 0 ةماعز الر ااقاأا لاق روسو وهب لج را يدش

 ماشلاىف ماثأو ف وكت لثمماشلا ىلا بسنت لج لام اشتودملا هب مءاشن دقو

 متشلا (متش) مش وهف ب رطباب نمءام لا مش دق ودربلا نيتحتفب مشلا (مش)

 (محش) ةبأس 6 ةءاغمأأو بأ ةلاماشتلاو : ةمياشلا مسالاو برضءهبابو بسلا

 لحرو طرقلاق ةأعم لرذالاة محشو هنم ص خأ ةمحش لأاو فور عمم دعغلا

 و فرظ بأن ٠ ند مدعش دف ونامس ىأ م مهو دتي ىف رحشلاريثكو 0

 حا * لحرو هعئا احشلاو مح 0

 3 02 ) *ىشلا نم ةعطقلا ويانا نم ةفاطلا ةم رشلا (مذرش) هدعدلا
 هنأ ثني دولا قو هازجى ا نيشلا مضي كش مضل بهمكشي همكش دقوءازجلا م ضلا

 ةمكشلاو ميكشلاوه رجأو وطعا ىأ» ومكش | لاق مث مج: :حأ ماس ردلعتا ىلص

 نالافو ماكش عت لاو سأفلا اهبف ىلا سرفلا مف ىف ل , دل |ماجللا ىف

 لك ؤيبىذلا.جاشلا (مجلش) اييأافن أس فنلا ديد ناك اذاةمكشلادي دش
 همشب/ىشلاش (ممش) (حعءاش نيتم ا ربىنل أم و ىنارعالاقوفورءموهو

 همتشاو همشق بطلا همشاو هسق ةغل ٌدر باب نم مشواضي أ |ممشوامث حتفلاب

 ءاوتسا عم فقالا ةبصق ىف عافت راممشلاو ةاهم ةم ىلا ممشتو قمع

 اميسف ممشلا نيب سارلا لي وط ىامشأ لسجو فئنالا مثلج وهالعا



 ودا ومشت غلا (مش) دأ جملا

 هر ىدلا_لح رلامشال او لوكمو ليكم لم مويشمو مشم لجرلوقتءاملاىم

 *ىشلا ليا اشو ثاعم 0 ةميشلاو ميش ةمجو ماش

 قلحلا ةميشلاو
 7 هامل هال لادن ملا دما 1

 هعطق“ىثلامرص(مرص) اهن”دح دنع دمام اهنكلاوريصلاهاراصق ةئز ص ىذ
 ةنالثلا بابو هدح لخنلامرصومضا ا مرمدأ مسالا و ةمالاكعطق لجر أ امرصو

 عطاقنلا مراصتلاو عاطقن الامارصن الاومرصي نأ هناح لخنلامرصأو برض
 اهر.كو داصلاحتفب مارصلاو ب رءمىسرف دلجلامرصلاو عطقتلا مرصتل
 مرص دقو عاج ث داج ىأم راص ل جرو عطصأق اتلاف راصلاو لختادادح

 دادخالا زن موهو حبصلااضيأميرسهلاوهظملا لالا ميرصلاو فرط باب نم
 تقرتحاى أر صا اكتحبصآف ىلاعت هلل لاق 7-2 ادودجملا اضي ا رصلاو

 7 .) لاصتتالا مالطصالا (نص ) "ىلا لعةعزعلاةعرصلاوتدوساو
 دلاءامصلاو تمصم سلص ىآ مصا 0 ورا مامص

 "7 هللا رهش بجرو لكلا ىف ممصلا نيب مصأ لح احروةدنب د_ثءامد 4 هششفو

 لاتق هكرحالو ثيغتسم توص هيف عمسبال ناك هنال كاذب ىمسا#ت | ليلا لاق
 للجننأ ءامصلالاهشاةديسعوب أ لاق مرا رهشالا نمهنال حالا .ةعّدعف الو

 لبقنم ءاسكلا د ريزأ وهو مهتيسك ا!بارعالاةامشوحب وثب هه سج



 م ميملاباب# داضلا وداصلا لصف

 4ةناعو قياسيا ةفاخ نمي ءدرب نسبا قتاحو ىرسبلا دي نيا

 ليحتل ناو نولوشت ءاهقفل نأ كيعوتأ د امه.طخرف نع لإ

 هك ىلع هعضف ةينااح تكلا نم هعف ري مهريغ هيلع 5 دحأو تاووش

 قلاةلمشلا لمتشات اق كلن اكءامصلان الف لمتشا تاقاذانهجرف هموددق

 مدصو هصلاخ “ىلا ممصو لامة الأ نم فرص اعااود تا ديرما

 قا ىذلامراصلا فيسلاةماصمصلاو ماصمصلاوهدشأ دربلاممصو رحلا

 مصأو اممص حتفلاب مصب 101011111

 دحاو منصلا (منص) هل ىسدل ومص هلأ هسفن نم ىرا ماصت ومص ىئنععاضبأ

 لمعالا مايق موصل ليلخلا لاق (موص) ناولاوهو نمش ب رعمهن | ليقمانصالا

 موقواضي اامايصولاقباب نم لجرلام اص دقو يعطلا نع كلا اسمالااضي اموصلاو 0

 ريغ عاق سرفلا ماصومئاص أنام وصل اجرو اضيأ ميصو ديدشتلاب موص

 هلوقو حايرلادوكراضي | موصلاولدتعاوةريهظلا متاقماقراهملا ماصوفالتعا

 (مخض) ةعداضلا لّصف مءاص وهف ريسو !مالكو اماعط نع توب لك دع

 ةفص هنالنكستلاب تامخض عما وةهكط ةالاو فوك لك م اقنافلا مخضلا

 أامخضو فرظساب ن نم مخض دقو تارعوتا دةح لثم امسانأك أذا كرخجاعاو

 | مأرم ذل ( ردح | ريب 2 تك اخضو مذ وهف بنعن زوباضي |

 عرسي ىذلا بطحلا قاقد اًضب ا وهواه وجو ءافلخلا قراتلالاءهتشا رسكلاب

 تمرضوران اهف رط فةحيشلاو | ةةعسلاندتحتفب ةمرضلاو هيفرانلالاعتشا



 ميملاباب * ءاطلاوداضلا لصف 1

 اهمرضواهريغاهمرضأو تيبتلا ىآتمرطضاوتمرمغتو برطباب نمرانلا

 "ىشلامض (ممض) دسالا معيضلا(مغضر دسالا ماغرضلا ( مغرض) ةغل ابمالد "دش

 ضعب ىلا ممضعل مضن اموقلا ماضتوهماضو درهاودلا عمضن أف ىش ةلا ىلا

 بأن نم هماض دقو لظلا م ضلا ( ميض) ت امتشاىأعواضلا هيلع تمطضاأو

 ىآداضلا مضل تمض دقو 0 ماضتسم وهف هماضتساو ميضم وبف عا

 سماك وضو امشالابميضو لج رلا ميش تاغل ثالث هيف لعاف سس , ملام ىلع تماظ

 (مسط )بر عمىسرافب شخ نمتسبي ةمراطلا(مرط) ةءاطلا لصفإل# عيب يف
 عمجمنأ باوصلاو سايقريغىلعتعمج نا رقلا فر وس نيساوطلاو ميساوطلا
 لك ورام ماعطلا( يعط ) م>تاوذ ومسطتا وذلاقنف دحاوىلا فاضتوتاودب

 ةقدص جر خانك هس + دا ىخرديعس ا ثيدحيفو ربلاماعطلا,/صخاعرو

 ريعش نم اعاصوأ ماعط نماعاص ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا وسر دهعىلع رطفلا

 لاقيهنم ىهتشياماضي أ معطلاو مهمعطلاة,قوذلاهيدؤيام حتفلاب معطلاو
 معط دقو ماعطلا مضلاب معطلاو ائعناك اذامعط ىدبنالفامو معطهل دل

 متمعط اذاف ىلاعتهللالاق معاط وهف قاذوأ لك أ اذاءاطلا مضي امعط رسكلاب
 همعط لقنالف لاقيوهقذديمنمو ىأىنمهناف همعطب+ نمو لاقو اورشتناف
 ةمعطلاو نالفل ةمعط ةعيذضل هذه تلعج لاقي ةلك املاةمعطلاو هلك أىأ
 ءىدر ناك اذاةمعطلا ثيخوةمعطلا فيفعن الف لاقي بسك !هجواضيأ

 ءامالا مكمعطتسا|ذا ثيدحلاىفو همعطبنأ اس همعطت ساو سكلا
 هر 3 ردأى أ ةلخنلا تمعط أ وهلع أاوحتفاف حتفتسا اذال وبه ومعطاف



 ؟ اا هيلا بات# ءاظلاوءاطلا لصف
 نملعتفاوهو عطلات ذخأو معطاط راحعءاطلا كب كلش ةرسلاتمعطاو

 / معطمولك الا الا هاكيمو ىلا رسسكي معطم لحرو و:بلطلان هبلطأال اثم معطلا

 ىأ هت مدطت مللوقو ىرقلاوماعطالارب ل ياسو اوامر رش

 (مط)ءاوس هبف : عمل اودحاولا سائلا داغوأم اغطلا (مهط) لك أتو يوما >> قد

 قماثرك ذامىلع ىهتدسل وةلملاسا_تلااهممس م وةزخلا مضلاةماطلا

 هن احعصاال ةماط ل>اعب لجرب 0 ءالسلاوةالصلاهملعهنا 9 للم

 ةيكرلاءطف ليسلاءاج (ممط) ادبأ ميج رح هبيصب ال لاقق قرعدقو رفسف
 قوف لاقي دربأب نم مط دقف بلغ وذاع عج وك « ف *لكو اها سواي ةأ

 مطلاب ءاح لاق ؛«رحيدلا رم كلا مطلاو ةماط 07 هلا يمس ةشوداط ةنالظلك

 ثبدحلا ةنمو رودم عمتجم ىأ م .رطم هجو 6 ط) ريثكلا لاملابىأمرلاو

 مك لك_لاالو موطلاب نكي ل سو هيلاعدللا ىلص هللا ل وسر فصوق

 مظعلانجوملاّتأاق # هجولا نونسم هنكلو نجولإالو هجولارودللاب

 لصف لوطهيجووهفنأ قىذلادجولان وتسملاو ماك لاوهوتادجولا

 ملظلا لص وماللا رس ؟باذي أ ةماظمواماظ ركل ايهماظي هماظ ( 8 لغزة ءاظلا
 ىعرتسسأ نم لئااؤو :ا#ةهارأ همشأ نم لا ةبوهعذ وم ريغق "ىلا عذو

 ملاظلا دنع هبيلطتامءاللا حتفب ةماظملاو ةميلظلاوةمالظلاو رظدقف بئذلا

 هماظ يتشا ىأدنم رظنو هلامدماظ يآدماظنتو ويسب مساوهو

 عج وةفل اللا هو وونلا ةخاملاكلاو رطل تكلا + تيكسلاززو:ميلظلاو



 هيملاباب * نيعلاوءاظل | لصف 1/1

 ملظأدقو اهنوكسواهحتفوماللا مضإ تامل ظوتاماظو تامل ظو ماظ ةملظلا

 ةملظلاءاملظلاو ليللالوأمالظلاو ذاشوهوهآوضاموهملظأاماولاقو :ليللا

 ىنعم امالظرسكلاب ليالاماظو ةماظم ىأ ءاماظ ةليل لاقياهب ف صوامرو

 ميلظلاو نوملظم مهاذاف ىلاعتهللالاق مالظلا ىف اولخدموقلا ملظأ و ملظأ

 مظعلخاد داو لاك وهوابقي ربو نانسالاءامحتفلا ملظلا و ماعنلا نم رك ذل

 (متع) *6نيعلا لصف مولظ هعجو فيسلادن رفك ضايبلاةدشنمنسلا
 هب وسع كعل لمالأ نم لوالاع 8 اكاةمتعلا ليل !لاق ءاشعلاةالصتقو ةمتعلا

 انحصاك ةمتعلا ٠ نمانمت ءاوهمالظ هت ةمتعو ب رض باب ع نم ليللا متع دو قفشلا

 لكو ىونذل | نيتحتفب م علا م جع) قولا كلذ فراسامتعت متعو حبصلا نم

 بصقو ةسق لثة مع ةدحاولاو وحنوسي زلكل وك آمف وج ىف ناك أم

 دضاضي؟ مجعلا ونيكح.:لابمجعلوق:ةماعلاو مجعنامرلااذط سل لاقب

 ءامحعلاو ةمدخعهب اسل قو برمل|ددض مضلامجعلاو ىمجع ل حاولا رعلا

 لكو ماكس اي مج عتدمسأع ”اورابجم 200 ثب دخلا ىفو هديب

 هناسلق ىذلااضأ مجعالاو ءامجعتأ رلاوب رمل 0 همدلكتبسبالو

 ّْ هللا لاق جاعأو نومجع أ موقو نامجع أن الجرو ةيمجعلابحصف ناو ةمجع

 باتكو ىمجعأ نال لاقيف هيلا بني مثنيمجعالا ضعب ىلعهانل زن ول و ىلاعت
 ىمجعأو مجعانوكينأالا هسفن ىلا سسنيف ىمجعأ لجر لاقيالو ىمجعأ

 هدرنكمي الادورودرواذا أده ىرسعق و رسعق لمح و ىراودورأود لدم ىنعع



 5 ميملاباب # نيعلا لصف
 نمدوعلامجعدقو ضعلا مجعلاوةءارقل اباه يف روج الهن ال ءامجعراهنلاةاللصو

 اهملع ءاتلاكدا اولا طقنلا مجعلاو هرودا : نم4:؛اللص لعل هذعاذار مصن بأ

 فورد ةممؤو نجلا اا رايس اضر  !ةيحفو فرحلام -عالاق, ناتطقن

 فورح رئاس ناب ن م طةدلااهرث 1 ؟ سده علاةمطقلا فو رملا ' ىهو مجيعملا

 ىأ 0 د ةيببيطوتلاو >ءللأ ا يعد

 ناب ع 50 ا جر لش 0

 نم“ىشثلاتمدع (مدع) مهتسامالكلاهيلعمجعتساو هبرعادض باتكلا

 لفلان زوبمدعلا اذكو رةفلااضي أ مدعلاو هتدقف ىأ سابق ريغ ىلع برطباب

 نزحلاوززحلاودشرلاودشرلاو دلصلاو ىلصلاو دح+لاودحط اامهريظنو

 مدليقشو 0 ةبلامدنعلاو مدعو مدعم وبف رقتفا لجرلامدعأ و هللا هم دعأو

 تاق#ةمرعاهدح اوليقوارظفل نماط د>اوالةانسملامرعلا(مرع)نيوخالا

 ليق بي دهملا فو لاوقالا دحأ ىف مرعلا ليس ههيلعانلسراف ىلاعتهلوقهنمو

 وهلقو ةانسملاوركسلا هو ةمرع عج وه ليقوٌقاطب. ال ىدلا ليسسلامرعلا

 رطملاوه ليقو مهيلع ركسلا قب ىذلا ذرلا مساوهلبقو داو مسا

 برص هنأبو هيلع عطقو هاعق ةائوا اذك ىلع مْرَع (مزع) ريثكلا شيلا

 ىأامزع هلدحنملو ىلاعتهللا لاقو اضيأ ةميزعو ايزعو لفق نزوب امزعو

 قرلا مازعلاو تدسف | قعف كانيلعاظم ةعو مزعىعع مزيعاو نع | نه



 مملابأ ع نيعلا لصف : 8 4»

 اضيأ ةمصعلاو عوملا نم هعنم ىأماعطلاهمصع لاقي عنملاةمصعلا (مصع)
 هفطلب عنتما ىأ هللابمصتعاو مصعناف ةمصع رسكلاإب همصعن همصعدقو ظفحلا

 ىأ موسعمالدارينا زوخحنهللار | .مأ نم وبلا مصاعال ىلاعتهل وق و ةيصعم ا نم

 دعاسلا ى 1لندر دو 0 00 لنواب وةمصعاذال

 اضيأ ماظعو ميظعوبف ةرك ىأسنعزز بتعب ضل ولا ظع (مظع)

 ىأ (مظعتهمظعورمالام اع وهمظعموهزثك لفقنز و *"ىثلا مظعو مضل

 سالاو بكت مظعت و ملظمتساوأ لعد دعدمظعتس أو لمجدتلا ميظعتلاو هما

 ىأءىث همظاعت ال رطم اناصألوقتواذكرمأ اةمط اعتو لفقلان زوب مظعلا

 ةمظعلاو ةدددشلاةلزانلا ءاظلا تف ؛ ةمظعملاو ةميظعلاو ىو دنع م ظعب ال

 وهو عقلا حتفلاب م اقعلا (مق ع ءاظعلادحا اومظملا ركل نحت

 هدو كسم ىأة«رقسيح ,قاكلا هو لبقتملاذا هلعاف سب ل

 هب كب لصافم تمّةع اًضي الاي واهم و نيعلا تشب مةعلاو مقعلا هردصموداتال

 هلدلوبال ميقع لجرو ناك رس ثملا بالاصأ مقعت ثي دخلا فو تسسياذ ؛ !هيدجرو

 اناحعس قانا ميةعغإ روكا لع فاخذ هنأ اتقي دف لحرل انالم قعكلا ماو

 نيتمضب مقعة وسن وميقعةأرم أوددعب مون البال .يقعموب ةمايقلاموبوارجشالو



 م6 مملاباب د نعلا لصف

 ماكعلاو ها تا لدعلا ميكا علا )ع ل

 57 ل شل ماعوتبارلاوبوثلا ملعو

 وهف بونلاراصقلا اعأو هايادماعاف ريا هماعتساو ةغل اممللءاطاوادج

 اهلل ىلا هماعو ناعحشلا ةمالعهسفنل لعج سرافلا لعأو ءاعمبونلأو

 .لاق مع غب عاد آلاقو هب دعتلل لب ريك #للانهدب ,دشتلا سلو ملعتف

 ترك دنا ور

 بالكلا راجح نيب لبتق * ارط سانلا ريخنأ ملعت

 اكرر ملعا كي لمقاذاولاق تماع ىأ جراخانالف نات ماه: تيكسلا نب |لاق

 عيمج |هملاعت وتماعت دق لقت جراخ ا ديزنا ماعت ليقاذا وتماعدق تلق جراخ

 ىلع هبل دب رثالا أعملاو ةجأا ىذنم رمدعع تامولععملام ايالاوهوماعىأ

 (مةلع) قاحنا فانصأن ولاعلاوماللارسكب لا وعلا عّمحاوقلحاملاعلاو قيرطلا
 0 وبالاوخأ معلا( ممع) مةلع نما وق كلو لدلالة ووووجف مقلعلا

 9 نباايلاقوةل للا وذوبالكملاردصم ةمومعلاوةلوعب لم ةمومحوماعأ

 تلا |هنم تف دش عهلاسصأ هيمو اهل 2و تاغل ثالث معن أبو معنبأايو

 امه لقت الو ةلاخان |امه لوقت ولاخ ان |امه لقتال ومعاني |امم ل وقتوماهفتسالا

 اممعتدممعو مامعلاةدحاو ةماعلا وا عماعدهممعت واعمدخم اهمعتسا و ةمعان |

 جوت مجعلا ىف ل بقبر ءلان ابي ماعلا ن الد ”وس لجرلاممعو ةمامعلاهسبلا |



 ( منع) سايل لمش يا مومعمشلا م ”ىشلا معوةصاخلا

 وه ةددبعوبأ لاقو ير اولا ن أن هب هيشن ناصغءالا نبل رجش نيدحت قب م دولا

 هب |ىلع لدي دّمعب لهنا صغ | ىلع مدع # ةعبانلال وقوىناشلا بون را فارطأ

 يماعتدن وةيهاشم ل وقتا همواعم همواعوةنسلاماعلاو اضيآموعةنيفسل و

 (ميع ) كماععرز عيبت نأ امنع ىهنملاةمواعملا ليقو ماعهيلعىف آسبايىأ

 ميعي لجرلا ماعدقو هنوهش طارفا ىه تركسلا نب !لاقو نبللاةوهش ةميعلا
 اج نيغل | لصف نإ ريغب دكراهللا اهماعإ و ىميعة!رما وناميعوبف ةميعما علو

 3 لجدو متع ع اول امش تلا ةغالأو ةمحعلا ةمتغل ةمتغلا (متغ]

 مر روم لحرو ءاسنلا بحيم رغم لجرهشو نقرا 3 اي

 ىدلا مرغلاو هبعلوأى 1 ىأ “ىشلابممغا دقو عولولا ءارغلاونيدلاومرغلا نم

 نب دلادل ىذا أضر آميرغلا لوا دقو مشا مع وسلا رغم دخ لاق نب دلا هملع :

 اهيرغ ىنعملوطمةزعو * هيرغىفوف نيدىذلكىغق  ريثك لاق
 دقو مرغلاو مرغملا انك ومهؤا دام زاب .ةمارغلا وعم ارفت همرغوهمرغأو 3

 مالخلا (غ) برضهبابو ل ظ لامثغلا (مشغ) أمر عرس كانةيدلا لجرلاءر

 ةمالغنالاو ةيمولغلاو ةمولغل نيب مالغلاةبوناماغو ةماغهعمج وفورعم

 بارضلاةوهشمضلا,ةماغلاو * مالغل او ةمالغلااطن اهم * اسرف فدي لاق

 ميلغلاو ةماتغملاةيراخلا مليغلا واضبأ متغاو جاه اذاةماغ رسكلاب ريعمل ااغدقو



 م مملابا#ءافلاو نيغلا لصف

 عضوملاوهوموقلحلاسأرةمصلغلا (مصلغ) ةماغل اةديدشلات يكل انزوب

 ةهمسهنملوقةتمومغلادحاومغلا )م ع) قاحخلا ىف ”قايلا
 ا

 نكي الم ىلاعت هللا لاق سدتملم مهبم ىآةمت رم ا لاقبو دب ركل ةمفلاو فنا اطغ

 درباب نمانمويمعومثو قيضو اماظاهزاجتديبعوبأ ل قةمت جياع كر مكرم
 وهف

 ىأ أض | مولر كاوا 6 ا و ل

 منغلا (منغ) تميغت ىأ ءامسلا تمت |دقوةمامتةدحاولاباحسل |مامغل اوربي

غصاذاواعيجامهياعوثانالا ور وك ذل ىلععقي سجال عوض وم ثن ؤم مسا
 امر

 تناك اذا اهظفل نما دحاوالّتلا عوج ايي 1نال ةمينغ تل ةفءاط ااهمةخأ

 ناو ددعلاثنؤتف روك ذمغلا نم سمح هللاقيمزالاط ثين أتااف نييمد آلاريغل

 لغذللا ىلع هشن اتو هرك دنىفىرخنددعلانال معلا هيلي ناك اذا شابكسلا| تينع

 منغدقو ىنعم ةمينغلاو منغم او هانرك ذام عيمح ىف مغلاك لبالاو ىندملاىلعال

 ميغلا (مغ) هم سنغهدعهماغتو همنتغاوهلفن ىاامنغت همنغوامغرسكلاب

 ميغأو ىنعع هلكت ميغتوتميغأ و تماغأو ةهويغ ميغتءامسلا تماغوباحسلا 5

 ا م 5 مييعبو 0 ما ساموقلا

 هدغنأو هدوساميحفتههجو مل دوس مرعشو هتماظءاشملاة مو



 فل ولف 1111 1

 ميملابإب * فاقل اوءافل 'لصف 5
 هب ئصيل قيربالا مة عضوبأم رس كلا مادغلا(م دف] هتلاما دضف رجلا ميخفاو

 ةمادقلا نب ليقث ىعىأ م دف لح ردنمو هاثمدي دشتلاو حتفلابم أدل ]او هيقام

 مهمصف لوقت ناس ن أر يغ نمدرم مك "ىلا مدق (مصف) ةمودف ]و
 : . برضب ابن

 هلاصف ى دلأم ]|ماطق ) مطف) مصقشت أ ل اثم مصش واطم اصشن | ال ىلاعت هللا لاق م همشاأف

 لجل تمطفو يطق وفاق كل الهمطغتا 0 تمل لاقي امنع

 لاحرلان م مايفلا ( مايف) مظع م الا 94 و اما فيا طفح

 هوفهلصأ مفلا( ف)اينامايف هيأ رلاحدلا رك ذىفوةَمجا ميظعلا وه ليقو ميظعلا
 لاقتلق * ميملااهنهضوعفابنوكسل بارعالاو اولا لمتحت ماف ءاط | هنم تصقن

 تف تاغل هقو انههلوقل ضفانموهو واولانعالءاطا نع ض وع ميلان اهوفىف

 نيناكم نمهب 1 نم مهنمو لاح لكى فاه رسكو لاح لكى اهم و لاح لكى ءافلا

 ا ليقوةطنحلا ءوفلا لقوابمونو للادعتءا رقفوموللاموفل

 لكف رصم ضر نممويفلاوةعدقةغل ىهءارغلالاقو اوزبتخاىّأانلاوموفو

 ىاةماهف وامهف سكلا.“ىشلا مهف( مهف) ةمأىنب كولمر خا دمحم نب نأ و سماهم

 امش همهف مالكلا مهفت وا يهفتهمهف ودمهفاف ىلادمهفتساو مهفنالفو ةهماع

 ةربغهيفن ولة متةلاو رابغلاماتقلا (متق) 46 فاقلا لصف 96 ةليبق مهفو ”ئىثدعب

 ريسغ نم هيف هسفنب ىر مالا ىف مش ) مخ) ةمةلاهواعت ىذلام5الاوةرمحو

 مش ثيدخاىفو لخ دف هاخدأ ىأ محقناف رهنل اهسرفمشأو عضخ هءابوةيور



 كه ميملاباب *فاقلا لصف

 هيفاطاخد ا "ىلا ف سفنلا محشو هاخدرهملا سرفلا محتقاو هللاف يس نبااي

 لادلاحتفباضي امد ةموامودق سسكلا,هرفسنممدق (مدق) ةيورريغنم

 مويهموف هدقب ىلاعت هللا لاقمدقت ىأ لفق نزوبامدق رصنبرصنكم دقي م دقو

 ثيدح ىفومادقالابىم وب هنكس رفالرجز وهوم دق لاقيوةعاجشلاءادقالاو _

 مادقو ىنعع هم دق وهمدقأوةزمط |حتف با وصلا و رسكلا,موزيح مدقأ ىزاغملا

 دض مدقلاو هلوسرو هللا ىدينيبا وم دقتال ىلاعت هلل! لاقمدقت ىأه. دي ناب

 ءامسأ نم امسا لعج مدقلا نف مسا وهو اذك واذك نك اندق لا وكودحلا

 مدق نالفل لاب رمالاىفةقباسلااضي أمدقلا ومادقالا:دحاومدقلاونامزلا

 مدت هيف هلن اكوا ريخ م دقهناك< د قتلا وه شفخال ا لاق ةنسح ةرثا ىأ ق دص

 ىنعع مدقتو مدقتساوودعلا ىلعمادقالا ريثكلا لجرلاةمادقملاومادقملاو

 ام اهيرخ و5 كناآلا لب ان لا دلا ريكا نيعلامدقم 6 وباجتسا مط 0

 ةمداق ةدحاولا حانج لك ىف رشع ىهوهشي ر«.داقم ريطلا مدا وقو غدصلا ىلب 1

 شخ | ةمادقم وهبج و مدقم برض لاقي ر خم لادضم "دق ا واضرب أى ادقلاىهو

 تيكسلا نبا لاق ةففخاهبتحش ىتلامودقلاوءارودضما”دقوهلوأ لادلارسكب
 مركلا ريعبلا مرقملا (مرق) نيتمضب مدق عمججاو ديدشتلاب مودقلقتالو

 مرق ديسإإ لبق هنمومرقلا !اذكوةلحفلان وكن كل ولل دب الو هيلع لمحت ال

 سوقنو مقر هيف رتسمأر قلاو ب رطبا نممحللا ىلا مرقدقو محالاةوهشةدش



 مابا * فاقلا لصف 1

 (مسق) هلثممطرقلا و رفصعلابحمطرقلا (مطرق) ةمرقملاومرقملاذكو
 ٠ سلجم ل اثم مسقم عخذوملاوبرضهبابو مسقناف"ى هلا أمسق ردصم حتفلاب مسقلا

 ركل, طل واخط نحل امم رجلا نم هناا واف ام كلا ممسقاو

 امال ارت ا يسوق زر ان 320 هنن وم ى هو

 لاو ديجانم هلا العلا ةيقئتاضإا مشقلاو ب 7 ا مشقلا

 همسافو م

 مصقن ل وقتب ا 0 0 ادق( 7 57
 ةمدق نعولو سانا |نع اونغتسا كيد ١ىفو ةرسكل ا رسكلاب ةمصقلاو

 مدقومهف هبابونانسالا ف ارطايلك الامضقلا (مضق)تدنموصيقلاوكاوسل

 مضخخاو مضخم دالبب تبل و مذةمدالب هذهنا لاقف ةكعهل مع نبا ىلع ىلا ع

 دق ةعبشل انا ىأمضقاابمذخلا ابي مل وقوكلذز ودوضقل اومفلا عيم لك ال

 رءاشل لاق قفرلا, كر دن دق ةديعبل !ةياغل !نأءانعمو غل افا رطابلك الاب غابت

 | مضقلابمضخل اك ردن تح مضقلابو * اهدي دج بايثل |قالخاب غابت
 ' (مطق) بف باب نم ىههتمضتف مذقل ااهفلعى ا اهمضق أ دقوةبادلا ريعش مضقل او

 محال نا وهش ىأ مطق لج لاةيمحالاةوهشو بارضل !ةوهش نيتحتفب مطقلا

| 

5 



 5 ميملا باي# فاقلا لصف ظ
 لبجعاطلا دي دشتب مطقااو با رضلادارأوجاتها لحفلا مطقوبرطهبابو

 هيور2ل دحن لهاو رسكلاىلع هنوشي زادت لهأو ةأ سما مسا ماطق و رص

 دك نو رانالا قو برضب اب نمهرفظ لق (مق ) فرصنرإلام ىرجم
 دحاو ماقالو زلااضبأ ملا وهبستكي ىذلا ملقلاو هنمطةساممضلإ!ةمالقلاو

 مورلابا.يث نمب رضنوماقوبأو مالقالاءاعورسكلا(ةماقملاو ةعبسلا ملاقالا

 ةمقلا نسح وهلاقي,لجرلاةماقر.كل؛ةمقلا (مق) اناولأن ويعلن وات
 لكى لعأ و سأ رلا ىلع اضي أ ةمقلاو سانلا ةءامحاضي أةماقلاو ةمقلاو ىنعع ةماقلاو

 مققو تاسانكلاىفمامقلا عبتتي ىأ ممةنوماق عمجاو ةسانكلا ةمامقلاو'ىث
 (مق) ىوروه ىيبمصالالاق ةفورعم ةمقمتلاو هضيقو هع ىادصعللا

 نودلاجرلاموقلا (موق ) ةيموراهسحأومونقأاهدحاو لودالا ميناقالا
 ريهز لاق هظفا نمهلدح اوالءاسنلا

 ءأسن ءا نفخ وقأ #-- يب ردألاخاثسسنل هود

 ءاسنلا لتخ دامبرو ءاسن نمءاسن الولاق< موق نمموق رخسرال ىلاعت هللا لاقو

 عما عمجو ماوقأ موقلاعمحو ءاسن ولاجر ىن لكم وقزال عبشلا ليبس ىلع هيف

 اهظفل نم اطدحاو اللا عومجاءامسأن ال ثنؤيورك ذيموقلا ومياقأ ومواقأ
 ىلاعت هللالاق موةلاورفنلاو طهرلا لثئكثنؤيو رك كينييمد اللناك اذا

 ةدحاولا:”رااةموقلاوامايقموقيماقو حونموقتب ذكلاقو كموقهببذكو
 بابو تقةفن قوسلاتماقوتفقو ةبادلا تماقودمحءاملاماقوا ذك ماب ماقو

 (راتع - "0



 يملا باب * قاكلا لصق 3/1
 مهضعب ماق ىأ براق اومواقتواهريغوةعراصملاىفهمواةودحاو لكلا

 هلوقهنمو همادأ ىأ 'ىقلاماق ا وهعضوم نمهماقأو ةماقا ناكل ماقأو ضعمل

 سانلان م ةعامجاو سلجلا حافل ابوةماقالا مهلا ةماقملاو ةالصلا وميقب و ى اعت

 ىنعع نوكحي دقو ةماقالا يابس دحأو هلك نوكيدقف ماقملاو ماقملامأو

 ميقيماقأ ن م هتلعح ناؤحوتفش موقب مأ نم هلعح اذا كنال مايقلا عضوم

 ملا مكلماقمال ئىرقوكل ع ٍ[ رص ومالك كل ,اتماللاع :هلوقو مومضصم

 دحر ةمشلاواعش وم ىاماقموارقتسمتناح للاعتةلوقو 9 ةماقاال ىأ

 دحاو ىنمعامسوةعلسلاماقتسانولاوقي ةكم له اواءوقتةعاسلا,”وقومقلا

 ىفىأهيلا اوميقتسافىلاعتهلوقو سمالاهلءاقتسالاةبلادتعالا ةماقت_سالاو
 هموقأام مط وقو مقتسم ىأ موق وبا ؟ وقت 'ىثلام "وق وةط الان ودهم .اهجوتلا

 ماوقلاو ةيفينخلا ةلملادارآهنال هثاامعا ةميقلانيدكلذو ىلاعتهلوقو ذاش

 ندحو تاقاضب !لحرلا ءاوقواماوق كلذ نيب ناكوولاعت هلل |لاق لدعل احتفلا

 لهأ مايقوهتنب لهما وقنالفلاهد امعوهماظن رسكلاب مالا ما وذو هلوط

 لمج قلاكلاومأ ءايقسلا اون وت الو ىلاعت هل وقهنمو ما :ًاشمقي ىذلاوهو هني

 ناسنالاةماقو حتفيدقو هبموقبىذلاهك الماضي مالاماوقو امايق كلل

 ةعاقلاو هضيقمهتماقو فسلاماقو رتوتارأت لذم ميفوتاماق اهعمج وم دف

 هنع هلل للا ىضر رمعأر قو ىللاعتهللا* امسأن «مسامويقلاوباودلاما وقددحاأو

 متك (متك ) 6 فاكلا لصف 9 فورحمةمايقلاموبوةغل وهو مايقلا ىلا

 متكمو موةكم ىأ ماكس وهمتتك اورسكلاباضيأ اناتكو رصن باب نم “ىلا



 6 ميملاباب # فاكلا لصف
 ةمّتك لج روهرسةعاكو همتكين أهل اسدرسهمتكتساوهنامك ىف غلوبدي دشتلاب

 هب مضخم ةمسولا طلخ تدن نتحتفب متكلأوهرس تكي ناك ادد زم نزو

 كلا (مرك ) رصن وب رض هبابورام ا مدكباكمفلا لد أب ضعلا مدكل (مدك )
 ةوسن وءامركو مارك موقو ىيركوهفامرك مضل م ركدقو مؤالادض نيتحتف
 ميركل ضل انم ءاركلاوردصم هنال عم او ثنؤملا |١١ ذكواضيإأم ركلجرو مارك

 همرك أو حوفصلاعركلاوديدشتلاو مضلابم مرق. لاو طرف اذاف
 شفخالالاقىابرلا ىفدرطب الذاش وهو ىلهمرك ألم ىجعتلا ىفلاقيوهمركب

 ردصم وهومارك نم ىأ ءارلا حتفب مركم نمهلاف هللا نهم نمو مهضعب أر قو

 ىفتبأر لاقبةدالةلااضي أ مركلاو بنعلا رجشمركلا اولخدملا وج راك

 دنع ةمركلامركملاومراكملاةدحاوةمركلاوؤاؤا نمانسحامرك اهقنع

 نمةبو جالك مركلانمةمورك الاو ةمركم عم وه ءارفلادنعو ىناسكلا
 لاقو مركلا فلكت مركتلاو بجعلا

 امركتينابالامرك انا * ىرتناف ليم اداتعتا مركست

 ميركتلاو اميرك اقلعش دحتسا مركتساومارك دالوا,ىفأل جر لامرك أو
 لزنل !لثموهوةماركلاهملا لمح لاةيوةما ركل اهنمم سالاو ىنععما رك الأو

 ءيشلامزك (مزك )نا رفعزلا ركل( 67 فرعي ملقةيدابلبهنعتل أسو
 مظك ( م اظك ) برضةهبابو هلك ايل هيفامج رختسا ومرسكى أ هيف مدقع

 عضوم ةمظاكو موظكم ظيغلاومظك لجروهف برضهبابوهعرتجا هظيغ
 ريثكلاو ليلقلا لع عقي سنج مسامالكلا (ملك) ليبقتلاةمعاكملا(مهك )

/ 



 ميملا باي# ماللاو فاكلا لصف 0

 ثالثابفو قبنو ةقبن لثمةلك عج التلك ثالث نم لق ان وكي الم اكلاو

 كملكيىذلا ماكل اواط وطب ةديصقلااضي أ ةماكلاو ةلكو ة ل ةلكتاعا
 دملاكو ةملكو كل :وانا اذكوايذكتهاذك لثمامالكو امس اكتةلكو

 نايكي لقتالو نا لكاس: ن رجاهماناكو رجا,تلادعب ام اك وهبواح

 ةحا را م اكلاو قيطنملا ىفاملكسلا ومالك ض وم يأ اللا حتفب اكتم دج و

 ضرالا نم نأ ةءارقذ_ موس ريض ابلاب نم دقو مالكوم و كا

 اسوا نايس س همالكب ع نأ و 0

 ةتاهنال ةرّودملاةوسنلقلا ةمكلاو# 0-05 ظ .تاوسيسقلاكللا (
 0 لاو روتلاءاطغو علطل ناعو ةماكملاو رس ا

 هل لعج صيمقلا “5 اواهماك أتج رخأ تمكوةلختلاَتك ؟ ًاوميماكأ وماكو

 لوقتربخلاو ماهفتسالا ناعضومهلون وكسلا ىلع ىنبم مهبم صقان مسا كو# نيك
 مثرد م ربا قلوقتو زيبعل | ىلعم دعب ام صنت كدنعالجر5 ماهفتسالا ىف

 ليلقتلا ف بر دض رشكتلا ىفدنالب رب رح كه دعبام”رجتف رثكدلادب رتتقفنأ

 نم ترك أتلقف هتف صوهرخآتددشاماتامساهتلاعجن او تدصن تدشن أو

 عفرو بارتنم ةعطق محاذامضلابةموكم”وك (موك ) ةيمكلا يو“ كلا
 لصف ءانميسلا لثم قفورعم ء ءاميكلاو ءاعطلا نمةربصلا» هريظنو اهسأر

 ' امؤلمضلاب مؤادقو سفنلا حبحشلا لصالا_ءىتدلا مئللا (م آل) مالا
 ا ءالملاو امثل هيأع سانلا هوعديام عنصاذاام آلا ءالأو# ةم الواضيأ ةم المو



 0١ ميملا باب # ماللا لصف

 نم عدصلاو رسام 3 مائالار دعب موقب يذلالاعفمو لعفم نزولم اللاو

 ل ايشلاقفتا اذأو عج و حاصأ ةمءالمموقلا نيب مءالو مأتلاف» دساذا عطقبأب

 قوموللا_٠ _:رىههنال نموالال لقتالو ىنعالد الها ماعطا ده مط وقهنمو اماتلادقف

 ةيهاذلا ةزمطا نه ض وءءاطاوهلكشوهاثم ىأهت |لجررلا جو زييل ثيدحلا

 مثلو موف هبانو ليبقتلا مالا و باق:لا نم مفلا ىلع ناك ام ماثللا )مر هلعسو نم

 برعم ىسمراف فورعم ماجلالا (م) درمملا نعناسك ن.ااهلقن ةغل حتتفلا

 هلوقب هييشوهو اما ىثدش ىأ ىمجات ثي دخلا ىف و ضئاخ |هدشتام ماجللاو

 ' نال ومو ومال عم او دم صخأ ةمحللاو فور عم محالا (مل) ىرفئتسا

 هدايصي امب معطيام ى زابلاةموحتفتومضتبوثلا ةمحوقبا رقلامضلابةمحللا 1
 قل ةحبشلا 0 ةدتفلا ىف ةم.ظعلا ةعقولا ةمحلاملاو اضيرأحئفتو مضت

 و وهندن ىف ؛ ىف حلا ريثكر اصاذا مي وهف فرظ بإب نم لجرلا مح وهب هقصلا

 وهف محللا مبمعطأ عطقباب نمموقلا مح وم وهف محال | ىهتش اب رطباب نم
 لثشم م وذ ىأع >ال لج راضب ألاقي وهلوش ىمصالاو ممشأ لقتالومحال

 يسانلا لا و رسل وهق ةرعمظعلا م وحلا ع دبي ىذلاماحللاو مانو نبال
 لح. ماو ناسحالا نم هر ' ادام مك ىأت ,دسأام ” ل ألئاافوبوللا
 عشب ءىشلاوأ رج |تودمدللا (مدل) ءربالح ربا محتلاو محللاهتيب فرتك
 عم سل عبضلا لثمن وك االهللاو يد اىفو ديدشلا توصلاب سيلو ضرالاب

 هب ثمزأو امازلو اموزارسسكلابىشلا تمزل (مزل) داصتق جرح تح مدللا



 ك٠

 همزلأو بزال ةيرض ىفةغل مزالةيرضاد

 نطابب هجولا لعب رمضلام طللا ( مطل) ى 2
 قوسل لشاعروراجت أ وسبطل | لمحت تلادب بطلا

 ميتيلأو همآ توم ىذلا يلج و آتومع ىذلا ميطللاو ةمب 0

 (منعل) اضعب اهضعب برضجاومالا تمطتلاوطالتو+ طالودوبأت ومي ىذلا
 (مغل]» هرصبت وهنع لكن ليلخلا القول وهف دكت اذارمالا قلما ديزوأ

 هورك ذ ىنعي تبسلاموي !اومغلتلاقف يلا قموف ارعالتلقىبارعالانبالاق .
 دل لا مق (مل) هنقيتسيال“ىشب هبحاص ريخ | اذا عطق باب نم مغل ىئاسكلا
 همقلأو امقلت هريغ اهمقلو ةلبم ىفاهعلتب !اهمةلةوهاثماهمقتلاو مهف هب واهعلت
 ليج ديدعتلاو تاكا در هواك عيب رض ةمكحل (مدرا رجح

 ماملالاو ٌدرهبابو هرومأ نم قرفتام عجوحلصأ ىأ ا ماشلا

 امنت ناو ثيدحخلاىفو غوابلاب راق ىأ لسالظو بلت هب 1لاقبلوزتلا

 وهو ممللا نم لجرلاملاو كلذ نمبرقبىأ ملدوأ اطبح لئقيام عي رلاتبش

 لاقوبونذلا راغص
 الآال كلدع ”ىأو * امح رفغت مهالا رفغت نأ

 براقتملا ممللا شفخالالاقو ةعقاوم ريغ نم ةيصعملا نم ةيراقملاماملالا ليقو

 بونذلا نم براقتملاالاهانعم مللاالاءارفلا لاق ىرهزالا لاق تلق #بونذلا نم

 تباصأ لاو ملهي ىأمومام ل جرروز ودجلا نم فرطاضإ أ ممللا و ةريغصلا

 نيعلاو ايندلال زاون نمةلزانلاةماملاو ليلةلاءىشلاو سملاوهوة للنحل! نمانالف



 دفا ميملاباي #*ماللأ لصف

 رعشلا رسكتلاب ةمالاوةمالوةماه لكن مهذيعالاةقيءوسب سصتىتلا ةماللا
 انروزينالفو مال دملعمجلا وةمح ىهف نيبكسملا غلب اذافنذالا ةمحش زواحن ىذلا

 ضع ىلااهضعب مومضمةعمتجم ىأ ةموماموةمامام ةدتكو نيياحالا ىف ىأامام

 تاقدمودو عضوم ملأ و ءامابو ةبلص ةريدت_.ه ىأ ةمومامو ةمامامةرخصو

 امآو هيحاد سيصنوهببصن ىأا الك اثارتلان ولك اتوىلاعتهلوقو نعلا لهأ

 ترك اماف اماداصأءارفلالق ديدشتلا كبر مبميف ويل امالكن اوى اعتهلوق

 نآلمت<و اعيح ىأنيونتلاال ىرهزلا ارقوةدحاواهنم تفذدح تامملاهدف

 فرعي لالا مهبل لاق نم لوقو تامملا ىدح ااهننم تف دف نم نم هلص أن وكي
 مامتو املاو لاو الوم مزحخلافورحوةمزا- هو ىضمامل ؤن فرح مل وةغللا ف

 امه#اصأو تبهذ للوقت هبمهفتس فرح ركل امو لصالا قاهيلعمالكلا
 هيلع لخ دنن أ كلو مط تنذأ + كنع هلل |افعىلاعت هللا لاق ايف فلل الا تفذخ

 لاقباب نماذك ىنعدماللوة:لذعلاموللا ( مول) هلل وقتف فقولاىفءاطا
 مك ارك مالعجمتوللاو ةغلابملل ددشم اضيأ هم واومولموهفاضيأ ةمولو

 مالو ةمالم عمج موالملاو متاوللا كيف عرجمأت لزاملاقب ةمااللا ةئاللاو مك رو

 همالىنعع همالا ةديبعوبأ ميلممال بر لثااىفو هيلع مالباع ىأ لجرلا

 موليواولاحتفب ةمولو سانلاهمولي ةموللجرو اضعل .مهضعل مالوأ اوموالتو
 نابرضىهو ةدايزلاف ورح نمماللاو ثكلاو راظتنالامّولتلاو سانلا

 مالو دك اتلاءالو ىمالاءالثالن ةكرحتملاف ةنك اسوةكرحتم
 كلذنق *ئرقو بطاخلا اهب مآ اعرو بئاغلا اهب سمي نمالامالف ةفاضالا



 هلوةكةرمضم لم عاف رعشل|يئابفذح زوجنوءاتلابا وح حرفا

 كبير ناذىلا ءنهل وقتك ةففخلا اأوةددشلان ا رخ ىف ةهلخاد لاوورمع نم لضف َُل

 ىلاعتهلوقكالو اووللابا وحل وكتىلاوةريكل تناكنأ ويىلاعتهلوةوداصرملال

 ىف نوكت ىتلاوا ورفكنيذلاان ”اعلاولبزتولىلا هنو 0 0

 مالو #3 مسقللاب اوجنوك : ناحل ص دك أت ا يجر ا باوجبالا

 أكل وقك ص اصتةخالامالوديزللاملاكإ وةك كللملامالب رضا ةينامت ةفاضالا
 ل دب

 تاغ نيب قرفلل اةيئاثلااو ا 3 الار دال اعممج نامالا

 ءامللاب ل دل هل ثاختس 56 وقسو هبثاغد ملا وف 3و ااساو هب

 مالا هب ثاحنتدس ١١ ىلع تفطعز افك و_ءداءاملل ال

 ا ولوبكللاب«هلوةكف طعلاب س للا تاق رسك
 ركب ل !اياص|لقوةناغتسا * الك ىملاورشنأ ركلاب # رعاشلالوقو
 بجعل 5 كل وق هح وغم ىهو سى جعتلا الاب عدهم و ةزمطا ىف دح فش

 اونوكتل ىلاعتهلوقك 5 ىنعميةلعلاءالو كناوأ !ذبفريضحا بجعايىنعملاو
 رعاشلال وقك ةبقاعلاءالوبد اةيل هب رضو سانلا ىلع ءادهش

 نك اسملا نت رهدلا باراك # اطاخستادلاولاوذغ”تومللف
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 66 ميملا باب # نونلاىلاماللا لصف

 3 وقك و دلاالا بحصتالو نكي و ناك امدءبد وحبس ام الو كلذهتشاعىأ

 ١ نولخ ثالثا ت تدتكل وقنخيراتلاءالومهبذ عين الىأب دعبل هللا ناك امو

 5 مالا مال وادب ةنك اسمن رعتلام ا اماللاامآو ثالث دعب

 لهأ 007 وقكنيكستلاو ركل زاج فطءف رحاب لع لخد
 ءادنلا فرح نم ضوعهرخا ىفةددشملا مملاوةلل ايءانعم مهللا (ىط) ليجمالا

 هعطق ىأ هم ذط (م دطز )ريصلاهللا بلتساوهللاهمطأ لاقي عورلا ىفىتابامم اطالاو

 فر>مملاوبر عم عمشتلاموملا(م وم )16 ملا لصف #9 عطاقلا ةنس آلا نم مذهللا و

 لاقي لخدهبابو عل اطوروظ "ىثلا مج( مجن) جك نوذلا لصفو# مجعملاف ورح نم

 مجنملاىمس هنمو بورضملاّتةولامجالاو تءاطاذاتبدلاو نرقلاو نسسلا مج

 لاق قاس لع نك,ملام تابننلا نم مجنلاو امويءادأ اذاامجت للامام لاقبو

 مساوهو ايزثلامجنلاو ى وكلا هجنلاو نادجسيرجشلاو مجنلاو ىلاعتهللا

 فئاالا نتج رخأناوايزلان يبل علطاولاقاذافورمعودب 0
 قعم دب (مدن) عخشت ىأم 5 دقوةعا ثنأأم خلا ةماخنلا (مخن) رك "ريل

 مدان ىأ نامدب ل>رو مدنق هللا همدنأو 4 ل لاه ا

 امدنم شدعلاىفرهدلا اذ هقبيملو * ديبل لاقو ةمدنموأ ثنح نيعل ا لاقيو
 اد نام دنا عمج و مأ دب م.ددلاعمجو هءامدب ودع دن ويف بأ مثلا ىلع همدأنو

 نمديهنال ةنمادملا نم ةيولقم ةمدانملا لقواضي[ىادنةوسنلاو ةنامدنةآرملاو

 مسنتحرلا تمسن دقو ةبيطلا عرلامسنلا (مسن) هعدنعمبارشلا برش

 لبق نيلب لبةت نيحاط”وأ نيتحتفب حب رلامسن و نيتحتفب انامسذ وامن رسكلاب



 ميملا باب خنونلا لصف 6+1
 اهلئاوأ تلبقأو تأدتب |نيح ىأ ةعاسلا مسن ىف تثعب ثي دخل !هنمودتسشتنأ

 هنفرانغلا اوبك ثيدآط!قووبرلا و سفن ىه و ةمدن عجاضيأ مسنلاو

 اومستال ثيدحاىفو سفنتىأ مستو زان الاضي أ ةمسنلاوةمسنلا وكت

 ىجمصالالاق ريعبلا فخ سال انزوب مسفملاو اهميسن اودجو ى تابعا حور

 امظنتهمظن وب رضهبابو كلسا|ىفدعمج ول والا مظن (مظن ) ةماعنلا.فماولاقو

 لول نم مظنو ؤل ولا مظني ىذلاطحلا اظنلاوهمظن ورعشلا ظن هنمو هدم

 اموةنملاوةعينصلاوديلاةمعتلا (معن) قاسن الا ماظتن الاوردصم لص الا يفوهو

 هلثم معنلاوءامعنلات اقف تددم نونلاتحتفناف ىمعنلا اذكو كيلعهب معنأ
 تمعنو ىأٌت معن واهبف كلذتلعف نا مط وقولاملا عسا رىأ ةمعنلاعسا ونالفو

 ىنعمي لاحللالامعت سا امهالن اف رص الن ايضامنالعف سئبو معن وةلحلا
 مثهيناث رسسكو هلوأحتفب معن لصالاتاغل عب رأاهيف ومذ سكب وح دم معنف ىضاملا

 رسكب معن ل وقتف ةيناثاةرمكلاحرطت ل ةرسكلاةرسكسا عبتتف معن لوقت

 دنهةًأرملامعنو ديزل جرلا معن ل وة:ون ونلاح شقي معل تاقتغشناو نونلا

 نيهجو نم عفتري ديزو معن لعاف لجرااف دنهةارملاثمءنلق تئشناو

 فودح ادتمريخنوكنأىا لاو هريخ هيلعم دق أ دتمم نوكناامهدحأ

 مضلابمعتلاو لجرلا معن تلقاملوهنم لاس لئاسا ب اوج ديز وه هريدقت

 امعانراصكو ملأ معن مسءوب أو معن أ عمو س “وب مويو معن مويلا هب لص ملا ف الخ

 : هنن معن ىه وامههنم ةبكس م ةئل نة هيفو لعب لع لثم معني معن | ذكو لهس هيايوانيل

 حتفلا,ةمعنلاو ذاش وهوامهف رسكلاب مع معنةعبا رةغلو لضفب لضف لثم



 همأل ميملا باب * نونلأ لصف

 هللامعن و ىنعع ةمصانمو ةمعنم أ مأو ميتف همخ ا وأيعتت + هلأ همعن لاقي 0

 انيعكب هللا عنا ذكح و هبحنن ءكترعدهللا" 21 اني كباس ومازاعأ

 مسالا اذه عقيام رك أو ةيعارلالاماىهوماعنالادحاو معنلاوانيعكمعنو

 لمكناممن هعجودراو مهناذهنولوةيشن ءوبالرك ذ وهءارفل |لاق لب ال | ىلع

 عمو اهم وطب يفام لافو هن وطب ىف ام ىلع هللأ لاق ثذ* وب ورك ديماعن الاون المو

 و ىلب ضقاناع روماهفةسالاباوجو قيدصت وةدع مهن وميعانأ عما

 ةغل نيعلارسكب معاو بي ذك ىلبو قيدصت معن كلوقف ةعبدو كددعىل سيل
 دأر جو ةمامح و مام لثم سنج مسا ماعنلاو ثن وبو رك ذيريطلا نمةماعنلاوهبف
 2 نامعتواهبطرأو حير ل بام ا

 ص الك نيكتكركلا هنت نم قو ذلك ةمتلك احامص

 نعغلازنو' ب مغتلا (مغ كك عض وم ميعشلاوافيفخنونلاو فل الا هنم ف دح

 معمل :امو فرخ مغن 0 ب رضباأي نم من دقو ىف امالكلا

 مقانوهفهياعمقن (مقن) ةءارقلاؤتودل !نسح ىأ ةمغنل ان دحنالفوهلثم
 برض امبمايو ههرك سمالا مقنو ناسحالا الاهنم منام لاقي هياع بتعىأ
 عمجاو ةمقنلاهنموسالاو هيقاعةنمدللا مقتنا راميفةفا مهف باب نم ممهنو

 محعلو همعن لثم مةنو ةمقن تلق تشن اأو 7 تالكو ةلكلثم ىقنو تام

 ميودر هبابوهتق ىأ ثيدحلا 56 3 ةسقنلالادبأوهو ةميقنل انومسنالفو
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 ميملا باب # واولاوز ودلا لصق ه٠

 بيطتبناض, ا ماغلاوتاتق ىاأماعو م لجرل |وةميغلا ,سالاوهيفةغل رسكلاب

 فورعممونلا( ماون) ىثوم ىأ ممم بوو هف رخزو هشقر'ىشلا مدعو ةحئارلا
 لاشو ظفالا ىلع مين و لصالا ىلعم اون متانلا عج و ماين هءعمحو مانووف ماش مادقو

 ىعمب هم اونو همانأو ءادنلاب صةخيدن الن امون لج ر لقتالومونلار يثكللناموناي

 ىنعب لعافوهو بصانمثو فاصاعموي مط وقكهيفمادي مئانليلو مودل اريثكلا

 ىأموهنم وهف ةمهناذكب مهن دقو ىلا يف ةمطا غولب ةمهنلا (مهن) هيف لوعفم

 موملاوم حلانموهممو لاملايم وهعم ناعبشي الزام وهنم ثودحلاىفوهب علوم

 اهرجز لبالا ممن و برطباب نم هن دق وماعطلا ىفةوهسشلا طا رفا نيتحتف
 ةمءاوملا (مآو) ة#واولا لصفإلم اضيأ|مومو عطق هباب واهريس ىف دجتل اهمحاصو
 كلل مائولاالول لثا| ىف ولع, لعف ىاامائوو ةمءاوم همءاولوقت ةقفاوملا

 الوللاقيوا وكل ط ةرشعلاو ةبحصلاىفاضعن مهضعب سانلا ةقفاومالول ىأمانالا

 ةاهابم لباعبط ليم انوتابال ماثللانال ىأ ةاهابملامائولاو ماعللا كلط مائولا

 اموجورسكلاب مي سمالان م .جو(مجو)ا وكله كلذالولوما ركل اباهشتو

 نادحتفب امحو محوت رسكلاب تمحو دقو ةصاخ ىلا هوه اهرسكو

 ابمحو دقو لبح الو ىمحو لشثما ىفو ىاحو ةوستو ىمحو ةأرما ىهو

 اهم وكسب محوو ءاحللا رسكب مخو لجر (مخو) ةدهمشت |م اهمعطا محو



 ل ل ميااباب *واولا لصف

 محو "”ىشَو ماخوو ماخوأ عمجاو ةموخولاو ةماخ ولا نيب لق: ىأ ميحوو

 مخوتساواههح وتسا دقواهتك اسقفاونملاذا ةميخوو ةحوةدلبو "ىنوىأ

 رعشلا ف تءاح دقواهنكست ةماعلاو ءاخخا حتفب ةمختلا مسالاو ماعطلانعو
 همحوأ لصآو ماعطلا همكأو مك واحلا حشمب تام عاو ءاكلا ةنك اس

 ءاعمالاو شركلا ماذولا(مذو)ةمحوم هلصأو حتفااب ةمختم ماعطاذهو

 تسلو نثل هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع م دح ىفو راو ةرك لثمةمذوةدحاولا

 ةيءد تلاس ىتمصالالاق ةمذولابارْثلا باصقلا ضفن مهتضفنال ةيمأ ىف
 ةيرتلاوةيرتلاءاذولا باصقلا ض فن وهامتاوا ذكهوه سيل لاةف فر ||!ذه نع
 ماروالا دحاومرولا(مرو) اهضفني باصقلافتب رتتف بارتلا ف تطقس دق ىلا

 ) مسوراعرونهريغ مار ووهلثممرونوذاش وهوامهيفرسكل ابمريهدلج مرو لاقبب

 نيسلارسكب ةمسولاو كوةمسب هيف رئا اذا اضيأ ةمسو دعو باب نم همسو
 تاقه:ترااذاوواولا ضب ةمسو لقتالو ةغلاهتيكستو هب مضت لظعلا
 مسولاىلا بسسل تاننلاب ضرالا مسي هناللوالا عيب رلا رطم ىمسولاو مسول

 جلمود ىلا الكب لجل توتو كن ونوع شر او

 لع مس اوموظفللا لع ايم هعج و وأو هيفالا لس ركملا سيما واوديع

 موقو هجولاع نسح ىأ ميسو نالفو لامج اضيأ مسيملاو زئاجامصالك ل صالا

 حابصو ةحيمصوفارظو فيرظ لئماضي | ماسوةوسنوةميسوة[سماوماسو



 ميملابأ 7 ءاطاوواولا لصف 6 ٠» ١

 نالفو الاج لمح لثمءاطا ف.دجباضي أاماسوو فرضا نم لح رلامسوو

 هسفنل لعج لجرلامستاو تس”رفن ىأ ريخل اهيف تمسون دقوريخاب موسوم
 رؤ و أاهياعرذمةرباباهز رغاذ ذادع رب نمش شد «قرعيأس

 0 8 ةضوتلا ماو ماقال دا

 لعج ةمضوأ ومصول شوو نعل ظطودقو ضرالان مهب

 موأدقوسرعلام اعط ةينولا ( و4 مضوأو ,محللامضوأ 0 00

 هرم وأو نط ىأ مثول ريك وه ريل طو هذاا دعوا نمءىذشلا
 ىأ“ىثلامثوأو ءاطاحتفب ةمهتلامسالاو اذكب همهم اوامهوتاضيرأ همعوو امان

 لصف ةعكرةتالاص . نممثوأو طقسا ىأ ةنامنأب هلأ ٠ نم مو ألاقي هلكه كر

 لخد بأي نم هتغب ءى لا ىلع جد( مجه) باةعلا خرف مث : ملا( مثح) #ءاطا اا

 ةمحهو هدرب ةدشءاتشلا ةمحهو لخد ءاتشلا مجهو مزل و ىدعتب هريعمجهو

 ددش مهتويب اوم دهوم"دهت ومديناف برضباب نم هم ده( مده )رح ف يصلا

 لع حاسم ىأ دنس ىشو دهأ عما وىلابلابوثلارم كلاب مدطا وةّركلل

 مرده لاش مالكل اوةءارقل |قةعرسلا ةمرد ل (مرذه)ابرعموهورادقم

 موقومرهوبف برطباب نممرهدقو نسلاربكمرطا (مره) هذه ىأهدرو
 برضباأب نم شيلا مزه(مزه) رصعءان نامرطاوةمرهمءاشعلاك رو ىره

 ع

 نى يديصتسسال



 م 0 ١ ميملا باند ءاطا لصف

 هدر ىاديرثلا مش هه لاق سابلاكى علا ريثك ىلا( فخ . )اومزبنافاضياةعزهو

 تاسلا د قاع دأه ىمس هدمو برضةهبابو

 ا ءاشل فنك احل ااهذخأي ةيلابل 5 ركمتل اوردكتلا ىبابلا

 هاشم همضبمومواظم ىأمضتوم وميضهو بف هما ظ همضتهاو بر ضباب نمهقح

 عيرس ماعطو هرسكي ىأماعطلا متوبهنال شرا وحلاهللاقي ىذلاموضاطلاو

 لوخدلهارفك نمجرخي ماهويصق علطلل لاقبوماضهن الاءىطبو ماضين الا

 كح اهيلعاكيت (كك5) ) نيحشكلا ةفيطللاع اسنلا0 نم ميضطأو ضعب ىفدضعب

 دحاوااهق ودول لاعت ينبع عب رماح تفي لج رااح (ماه) ربكنللا <بتملاوهبضغ

 انيلا ماه مهنا وخالنيلئاقل او ىلاعت هللا لاق زاجل لهأ ةغل ىفثن ”وملاو عمجل او

 ىماهةأرمللو اوماهعمجللو اماه نينثالل دوو تداول وقرمعمل دل هاو

 سال همه أود ومطا ع عمجاو نزحلا لا ( مم عصق ا لوالاو قمم انقلاو

 هءايوهب اذا ض رملاهمج ودي دشلا مالا مهللاو كمعأام كم لاقبو هن زحودهقلقأ

 دعت نالأف لاق ممطا ةدحأو ةمطاو ها مهاو مامعالا م امهالاودر

 قافلا خيشلار سن 4 مطاودرهباوهدارأ يلا هواهحيتقوءاطار مسكي ةمطا

 اده عقبالو ماوطا 00 ةيطا مظعلاكلملاماهطاو ةمعةأرملاو

 (مه ردصلا قتوصلا ديدرةميمطاوشانحالا نمفوح اىلعالا مسالا

 ربط نم ةماطاو مهسدنر موقل |ةماهو ءاهعمجاو سأرلا ةماطا|(مهر ساعنلا ١

 ليتقلا حور نأ معز برعلا تناكو ماه عمجاو ىدصلا وهو ليالا

 لا ب ساو



 اذاف ىنوقسا ىنوقسا لوقتهربق دنعوقزف ةماهرصصت هراث كرديالىدل

 م نب هسوجو ىلع ماهو تزال دان كرد

 ىفطعو ناشطع لثم ىديه ةقانو نامه دح ولا 03 2

 شاطعلا لب الا ىهمطابرشنوب راشف ىلاعن هلوقو شاطع ىأ ممهموقو

 انور اللامر مو ميهنابثكو م هأ سكت لق# شفخ الا هاكح لمرلالمقو

 ىلا مدقو ىماتيو ماتيأ عب ميلي 1 © ءايلا لصف ءامسلا ءام
 ابقنم سانلا ىف مل اوامويفءاتل ان وكس عماهحتف وءايلا مضب من متيبرسكللا
 ةميتية رحلات ورقد هريظن زعب د رهم ءىش لكو مالا لق ؟رم متاهسلا قوسالا

 ىمانرك 5 ددكو لوومس ايعفرلا فل وقب ب رعل |ضعل وبرعمنيمسابلا (مسير)

 همك (معر) نما لهأ ت اقيم وهووملا ىةغل م اماي (ملي) مس ايرعشل |قءاحو ىصن

 مط وق نم ىخحوثأ أو دمعتل اهلصأو :الاصال ديعصل |ميتومدص# هممت وهاصق

 ديعصلاودصقا ىأ اييطاديعص| وممستق ىاعتهل وق تيكسل !نبالاق هم اتودمعت
 بار ا|نيديلاودجولا حسم مميتلا راد قح ةماكلاهذط مط عتسا كم بيط

 ةمامي ةدحاولا ىشحولا ماما ماعلا ىبمصالا ةالصلل مميتف ضيرملا يو

 دالب اضيأ ةماعلاو ةماعلا ءاقرز نمر صبأ لاقي مايأ ةنالثةريسمنم بك ارلا

 وج ل يقواهيلا فيضاام ةرثكل ةيراخلا هذه مساب تيمسف وا اهمسأناكو
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 ها نونلاو ميلاباب * فلالاوءايلا لصق

 ىف شفخالا لاق ماياهعمحو فورعم مويلا (موب) رحبلا ملاو ةماعلا

 دير“ لجر لك تيقل لوقت م مايالا لوأ نم ىأ مول لوأ نم ىلاعتهلوق

 مويلا ةدشلا نع اوربعاميروةرهاشم لوقتاك ةموايمهلماعو لاحرلا لك

 ناف وطلا فقرغىذلاحون ن,مايوءاليل ةليل لاقباكموبأمويلاقب
 ة6نودلا باب

 ساجرك ذىفوحيبقبرك ذب ىأاذكبنبؤينالف (نبأ) فلالالصف#
 رسكلاب*يشلاناب اورك ذتالىأ را هيف نب ونال لسوهيلعللا ىبصاللالوسر
 ةراملا ناثالا (ننأ) اهتقوىفىأ اهمنااىفةبك افلا لكلاقب هتقو ديدشتلاو

 نوت الاو نتأو نأ ريثكلاو قنعأو قانع لثم نأ ١ ثالثو ةناثأ لقتالو

 ءاملانج الا( نجأ) دلوم ود ليقو نيتاثأ هع و هفف“ةماعلاودق وملادب دشتلاب

 ىديزبلا ىكحو لخدو برمضباب نم ءاملانجأدقو نوالاو معطلاريغتملا

 لقتالو نيجاحالا ةدحاوةناحالاو لعف ىلع نجا وهف برطباب نم نجأ

 هيلعزحأ دقو ةنح لقتالو نحأ اهعجو دقملا ةنحألا (نحأ) ةناحأ
 كي ىععْنذأو اذا يياحلا# ىملا ىفهلنذأ (نذا / ا كلا

 برطوهبابو عمتساهلنذأو هلوسروهللا نمبر اونذاف ىلاعتهلوقهنمو برط

 بحاص مآ نب بنعق لاق--

 اونقد اص نم اونذأامو ىنم *# احرفاهعاوراط ةبيراونذاي نا

 اونذأمدنعرشب ترك ذناو * هبترك ذاريخا وعمساذامص

 (راتخم - 590



 نونلاب اب #خ فلالا لصق ه١

 هب ذ كا مثل هللا ن ذآ ام ثد دل |ىفو تق>وابم رلتنذأ و ىلاعتهل وة هنمو ؛تأق

 اناذأ 5 دقو فورعم ةالعلا ناذآو مالعالا نآأذالاو نارغلا» ىغتبىنل

 نذأل جرو ةنذأ اهريغصتو ةثؤم ىهو لقثو فة نذالاوةرانملاةندئماو
 هماعا دل“ ىشلاهذأ وعن طاودح اولا هيف ىوتسي د> أ لك لاقم عمس ناك اذا

 كير نذأت ذآو لامن رق هلم نقم :ونيأ لاَ ,ك ىنععنذاتو نذال قه

 مكري_غالدب تدصن لقت ملال عفلاىلع ه:مدقاد اتاودحو :ًافاكمفرحنذاو

 تلق ولك ت رغلا هترخأناو كمرك أ نذاتاةف كروزأ ةلمللا لئاق لاقول

 لاخلا نال هيف لمعي لاخلا لءفهدعب ىذلا لعفلاناك ناف نذاكمرك أ

 نسادقو نج آلا لثمءاملانمنس آلا (نسأ ) ةبصانلا لم اوعلا هيف لمعتال
 نام الا (ن مأ) هيف ةغل ب رطباب نم نسأ وهف نس أو ل_خدو برضبإب نم

 ةئمأو نماورف نتحتفي ةنماوانامأو سو مهف باب نم نم ًادقو ىنعع عع ةنام لاو

 نمهدابعن ما هنال نم ؤملا ىلاعتهللاو قيدصتلاناعالا ونامالاو نم الا نمهريغ

 نم ؤمهلصأو نمسهملاهنمو ةيناثلا تنل نيت زمهم نمأ أنما لصأ أو بماظبأ
 ءاملاقارأ اولاقأك ءاهىلوالا تسلق / امهعامجاةهار ؟ءاب تءلقوةيناثلا تنمل

 اساعن ةتم [ىلاعتهل وقهنمو سك نم الا ةنم ذلاو فوط ادخن ٠ الاوهقاره مو

 . اذكى عدسأو ةزمطانزويةنمألا اذكو دح لك قد, ىذلااضيأ ةنمأألاو
 لاقو راهظالاو ماغدالا نب فاسوب ىلعانم نال كلام“ئرقو ىنعمب هنملاو
 هبت أدت ان اف هلعاف مسرولامىلعنالف نوال وقتو نسح أ ماغدالاو شفخالا

 هلوقوهلامأ ىف لخد هيلا نم اتساو لصالا فهما تواواوةيناثلاة زمطاتريص
1 



 هاذه نودلاباب #* فلالا لصف

 ليقولاق نم الا نم وهو نم الادإءلادب ري شفخالا لاقنيمالا دابلا |ذهو ىلاعت
 كل ذك انعم ليقوأطخ ممملادي دشتو رصقب ودع ءاعدلا ىفنيمآو نومأملانيمألا

 نم أ هنملوقتونينك اسلا عامجال فيك و نيأ لثم حت :ل| ىلع ىنبم وهو نكيلف ْ
 مهغلاب اضيأانانأو انينأريمكلابنئيعجولا نملجرلانأ (نأ ١ ام اتنالف
 كا .امهنهةروسكسللاف رانا ريومسالا نابصن اف افرحنأو ناو اناث أنو

 تعد نافاتنئ>اذاف ناغنخح دقو ردصملال بو اتىفاهدعباموةح وتفملاو رش | اهم

 دقو قو سسمش نك لوتتةيبشتل فاكْنأ ىلعدازت دقو لمعت تئشنأو تلمعأ

 تاك اذكو ىنعع ىنناوىناواهل معب نم مومو ايش لمعت الفاضي ن اك فخ

 نواقئتسمثو فورا هذه ل مط امعتس | رثكدن ال :نكل و نكلو ىن كو

 نم ةبيرقماللان ال نلعل وىلعل اذكوءايلا ىلتقلان وتلا اوفدغ فيعضتلا
 ةب الاءارقفلا تاقدصلااعا ىلاعتهل وقكنسعتلا تراصامن العش دز ن اونونلا
 لبقتسملالعقلا عمن وكت نأودادعامع هيفنور وك ذملا كل |تابئابج وبهنال

 لعف ىلع تلخدناف كمايق ديرأىأموقتنأديرأ لوقت هبصنتف ردصملا نعم ىف

 ىأ تشنا ىسحتأ لوقت لمعت الاه| الأ عق ودق ردصم ىنعع هعم تناك ضام

 لوقت لمعت الف ةددشملا نع ةفف# نوكت دقنأو ىضم ىذلاك ماش ىئبجعأ

 اماف اهو روأ ةنلا عدا اودونو ىلاعت هللا لاق جراخ ديز نأ ىنغلب

 لوالا عوقو لجأ نمىناثلا عوقوب ءازجلل فرح ىهف ةروسكملا نا

 ىنلا ىفام ىنعمي نوكتو كتمرك أ ينتثج ناو كت ١ ىنتأت نا كلوقك

 لوقكذك ١ اتالامهيي عمحاميرو رورغىفالان ورفاكلانأ ىلاعت هلوقك



 نونلاباب # فل الا لصف 01١1
 تلعفناهللاولوةتمسقلاباوج فن وكت دقو * اراغأكلمانيأرنأام

 تايقرلا نب سبق لوقامأو تلعفام ىأ
 هناتلقف ترك دقو ك #* العدق سشنلقيو

 هنم فتك برعلامالك نمراصتخا اذهوديبعوب لاق نلقياك ناك دقدنا ىأ
 سل هليواثدي رياعاف معن ىنعم هنا شفخ الا لوقامأو هانعم ماع دق هنال ريمضلاب
 دق ةحوتفاانأو لاق نوكسالتلخدأءاطاءذهو لاق كاذاةغالا ف عوضوم هنأ

 ةءارق ىفو نونم وب التءاجاذا اهمأ ؟رعشياموىلاءتهلوقك لعل ىنعين وكت
 الملا قلطن او ىلاعت هلوقك ىأى نعم نوكتدق ةففخلاةحوتفملاز واهلعل "ىنأ
 نوكت دقو ريشبلاءاجنأاملو ىلاعتهلوقك اماةاصن وكت دق نأ واوشم !نأمهنم

 نوكتدقوةللا مهب ذعب ال مطامو دب رب هللا مهب ذعبالا ملامو ىلاعتل وقكةدئاز
 نم ةففخم ن وكت دقوديزموقيناامكلوقكامع.ةدئاز ةروسككملاةففخ لانا

 دبدشتلا نم ف دحامتاض وعاه ربخ ىفماللا لخدن نأ نمدبالهذهو ةديدشلا

 ىلا نابستلت الثل كوخ ال ديزن او ظفاحام لعامل سفن لكنا اعت هلوقك
 نآنبيب وهسياقرف حتفلاىلعياعاو هدحو ماكتملل وهو ىنكم مسا ن أو ىننللام ىنعم

 فتققولا فة كر خلا نايبل ىهامتا ةريخالا فلالاو لعفلل صان فرح ىهىلا
 هلوقك ةشبدرة غل ىفالا تطقسمالكل|تطسونن اذ

 ءىشلاك ناريصيفباطخل |ءاتاهي لصوتو * ىتوف رعاف ةريشعلا فيسان أ *
 دقونئن أومن أو ثن ؤمللر سكتو تن لوقت هيلاةفاضم ن وكت ن ا ريغ نمدحاولا
 لصتتال هيبشتلا فاكو تن اكانأو ان اك تنأ لوقتهسشتلاف اك اهيلعلخدن



 هزا/ نونلاباي#ءابلاو فل الا لصف
 لوقت الو برعلا نع كلاذىكح دب زكت نأ ل وقترهظملاب لصتتاكاو رمضملاب
 ان اك تنأ مط وق نسح كلذإف رهظملاةلزنعمهدنعلصفنملا ريمضلانأالا 5ك تنأ

 لاقي ةنمزأونامزلثمةنوا اعمل اونيما ناوالا (نوأ) لصتلاقرافو
 داو الاو كاوا قارا وهتع ب وارا سدز قر ذاك اذا ةززو ١ نسأل كلا : لعق وه
 لثم نوأناوالا عمحو ىرسكن اوباهنمو ج زالاك ةمظعلاةفصلا(ط“وأرسكب

 هلصأ نال نيواودوناو دلثنواوأوتاناوياناوبالاعجونوخوناوخ

 نادل ناوىتأ هنيح ناح ىأهنيانا (نبأ) ءاينيواولا ىدح | نم تل ديافناوأ

 تيكسلانبادشن اوهنمبولقم وهو ىنأ لثم زاح ىأ عابباب نما ذك ل عفي

 ايل ىنأ دق ىلب ىليل نعرصقأو * قياس ىلح نأىلنشراملا
 هناكم نع لاسنامتاف ديز ني أت لقاذاف ناكم نعلاؤسنيأو نيتفللا نيب عمشل
 اعاسرم نابأ ىلاعت هللالاق يم لثم نام زنعلا ومو هونح ىأهانعمنايآو

 ىذلاتقولل ممان آلاو نوئعبس نايا ىماسلا ًارقاهعو ةغلةزمطارسكب ناباو
 لصف ن الاىنعمنالاولاقف نيتزمطلا اوفذدحو ماللااو>تفاعروهيفتنأ

 ةطنح لكث وغلاوبالاتماشلا»عذوم ىلاةبوسنم ةطدح ةينئبلا (نئب )ر 6ءاب بلا
 هللا ىضردلا> ثد ا دب ىهف ةلهسلا ضرالا ىف 30

 هانعم لبق كندم كردجتت مويلافىلام:هلوقوم دسج ناسن الان دب (ندب )هنع

 ندبلاو ءىشب سيلف كعردب لاق نملوقامأو شفخالالاق هيفحورالدسج

 اوناكم هال كلذب تيمسةكمب رحتتةرقبوأ ةقانةندبلاو ةريصقلاعردلااضيا

 لفق نزوب أضيأاندبو فرظباب نم لجرلان دب ومن هندب عمجاو اهنونم



 نوذدلا باب # ءابلا لصف : 0

 انيدبت ندبونمسلاوهو ندبلا لثمنيتمضي ندبلاونداب وهف مخضو نمس ىأ
 قربلا (نرب) دوجسلاو عوكرلاب ين وردابةالف تن دب دق نا ثيدحلا فو نسأ

 (نئرب ) نيب ل هرلاقيعضوم نيربيو ف زخ نمءانا ةينربلاو رغأأ نمبرض
 (نذرب) نئربلا رفظبلخلاو ناسنالا نمعباصالاكريطلاو عابسلا نم نئاربلا

 ةجل !ناهربلا(/نهرب) ةنوذرب نيذاربلا نمىثنالا ىناسكلا لاق ةبادلانوذربلا
 (نطب) ماشلا ىحاونب عذومناسب (نس) ةجحلا ماقأ ىأهيلعنهرب دقو

 نوداضيأ نطيلاو ةغلهشن اتنأ ةدسعى أ نعو ركذم وهوروهظلادض نطبلا
 هنطاب فرعرمالا نطب وهلخد ىداولا نطبو اهطسوةنل انانطب وةليبقلا
 هبابو ةصاوخ نم راصن الغي نطب وىلاعت هللأ ةفص ىف نطابلا هنم و رصن امهءايو

 ب رط باب نم ناعن و هنطب ىكتشا هلعاف مسملام ىلع لجرلا نطب وبتكو لخد
 لاقي, ريعبلا نطب تحنل مج ىذلا مازلابتةللناطبلاو عبشلا نمهنطب مظع
 هنرايطظدضص سكلاب بوثلاةناطب و دتشا اذار مالل ناطبلا اتةلح تقنلا

 انيطبتبوثلانطبو هصاوخ نمهلعج هنطبأو هتجيلو اضيالجرلاةناطبو
 ءيقلانطبتسا تلق * ةيراملانطبتوءىشلا نطبتساوةناطب هللعج
 هافخأ ءىشلا نطيتساو هوحنوىداولا نطبتسا هنم لوقت هنطب ىف لخد

 _ اهسلواهرشاب ةيراخلا نطبت ىرهزالالاقو هنطب يفامباط 'ىثلانطبتساو
 ديدشلاءالتمالاةنطملاو هئف ل وج ءالكلا نطنتو اهبطب هنطب رشاب لدشو

 الاهم هال ىذلانطبلاو اهعبشتةصمح نمريخ ةنطبلل سدل لاقب ماعطلا نم
 ةرثك نم نطبلا مظعلا نال ىذلاناطبملاو نطبلا ليلعلا :نوطبملاوهنطب



 ع6 نونأ|باي# ءانأأ لصف

 نيطيلاو نابلا ملن اذعلا نيطبلاو ةنطبمةًأرملاو نطسلا رماضلان 557 ال

 عباصالا فار طاىهو نانبلا ةدحاوةنانلا (نب 1 دم

 5 دوخي هاف ءاطا االاددحاو نيب وهشب سول م لكنال ىض نان لاشو

 ةءوشب وعابهبانو قارقلان يبلا (ني)ةناددحاو رج ثلا : :برضزابلا(نوب)

 بصنلاو عف رلاب ع عطقت دقل ءىرقودادضالا نهوهولدولانيمل اواضبأ

 نوبلاو مكن امد, ريف ذأ ىلع بصنلاو كلم وعطقت ىأ لعفلا ىلع عفرلاف

 واولاو ديعب نيبو ديعب نوءامهشيو عابو لاقبا,نه هناب دقوةيزالأو لضفلا

| 
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 امالك حضوأ وهنم حصفأ ىانالف نم نب أنالفو ارحس ناسلا نهناثي دخلا

 وهف حضتاانايب نيس 'ئىشلاناب واهريغوةلالدلا نم “لاه ب نيبتباماضي| نايبلاو
 نبط "نقلا ناتساو: هعخو ا ئأ انا ةتلياوب مورق *وقلازابا | دك وذي

 مزادو ةنالاثلا هداه ىدعتتان | هتلمالو روطظ "ىلا ناتو هتف رعان ا هةئيتساو

 ءاتاا متفب لاعفتلا ىلعءىجتاعا رداصملا نال ذاشو هوردصم نادتلاو نيت

 ناب افهبرمضوءاةلتلاونادتلاالا ريدكلاب ءىجي وفاكوتلاوراركتلاوراكذتلاك

 اورجابم موقلا نياتوةقرافملا ةناملاو نيس ورفهاصف ىأهدسج نههساآر

 ثوغلاو:1لاقو عقب الاوهنيبلابارغو كي :ءعةلعاف هو ةنئاب ةقملطتو

 ىعم نانو قارفلاب م 2 وناف مال اوهفدوسالا 0 نيلج رلاوراقنملارحالاوه

 فرطودهو بيف نول طسوس اجل وة:مموقةلانبب سلج لوةتطسو



 م

 نونلاب اب # ءاثلاوءاتلا لصف ناك ٠

 ىأ نيب نيب'ىثلااذهو نودلا مف رب مكشي عطقتدقل لوقت هتب رعأ مسا هتاعج ناف
 ام هيلع تديز امنيوافلاتراصف ةحتفلا تعيش أ ىلعفاشيو*“ئدرلاودحلانبب
 ناكو هايا انتبقر تاقوأ نياناتأىأ انات أ همقرن نحن اني لوقت دحا|وىعملاو
 لع امدي واشد دعب أم عف رب هريغو نيب هعض وم قحلصاذا اذني دعب ضخم ىعمصالا

 حتفلاب نيتلاو ةننتةدحاولا فورعمنيتلا (نيت) #ءاتلا لصف 8 ربخل اوءادتبالا

 ثيدح ىفوهورظنلاق داش نيتوبرضهبابو انتاهفلع ىأةبادلا نيتردصم

 نم نالعف هتاعج ناو نبتلا عبي ىذلانابتلاوامهعهللا ىذر هللا دبع نبحلاس

 ةروعلا رتسي ريشرادتمريغص ليوارس ديدغتلاو مضلا,نابتلاوهف رصتملبتلا

 نمبرضنيدتلا (ننت) هماكحا مالا ناقنا( نّن)نيحالملل ن وكب دقو ةظلغملا

 لاقنوتيزلاونيتلاو ىلاعتهلووو ةشنةدح اولا لك ؤب يذلا نيتلا(نيت)تاءحلا

 د ءانلا لصف« نالبجامس ليقوا ده مكن وتيزو دنت وصهأع معهللا ىضر سابع نبأ

 ةحارجلا هتنكأو ني وهف للصو ظاغىأ فرطظباب نم :ىثلا ني (نخ)
 ديلا ن دثمدب أةيدثلا ىذثب دح ىف (ند دب الدق ضرالا ف نأ لاب هتنهوأ

 رصقلا ىف هبهلاهيبشتةودّشلا نمهن | ليقكناك ناديبعوب ألاق جد انعم ليق

 لاحر ةينام لوقت ( نك ) اولقمن وكي نأ الا دنشم هنا لاقي نأ سارقلاف عامجيالاو

 طّقستو هللا دبعىضاةلوقتا5 ةفاضالاىفءاملات ابن ثايةبام تام وةوسن ىتامو

 ى رجم ىرجيبف عم سل هال بصنلا دنعتبثو راو عفرلا دنعنيودتلاعم

 هنأمثونىلعوهف فورصم ريغرعشلاىفءاجامو فرصلا كرتىفراوسوراوج
 عرذي لوطلا نال ةينامىف لاقين أهقحناكن ام ىفعيسٍبونلا .طوقو عمج



 00 د © طع

 رك ذباوت املا هوئتأااو رك ذموهو ريشلا بريش ضرعلاو ةثن'وم ىعو عارإلاب
 ءزامايالاا ورك ذولف مايالاءوصلابدادملاو اسمح رهشلا نم انمص مط وقكراشالا

 هلوقامأو ءاتلا قا ايددعلا ريك ذت
 ْ اعب راو نيتنئاوةرسشعنامتو د امناع واننا تب رش دقلو

 نم ةغل ىلع و نوح وي

 ا ىنمو ةيناع وراس( ولاد 95 و ىينمات 17 اذا

 ءزج وهون علا نيغ وهل نأ أوهعاتم لجررلا تنم لاقي عيبملا نم نع اوناكرأ

 لكءوب ىذلا نيا (نيج -) م1 | لصف نعل | عفت سم ىأ نيم "ىش و ةنامت نم

 مهدعلو امهمفةغل نتمضا نياو 58 امل | ةفصاخي نيل اودهنم صخ أ ةسلاو

 نابج وهفانبج مشلانيجيلجرلانيجدقؤ ديدشتلاو مشلاب ةنبجو نيج لوقي
 فراصح ةأ سماوط وةك نابج ةأ ساو نيسج وهف فرظب اب نماضأ نبجو

 ةنيحيداولا لاقيو نيل اىلاهبسن انيبحصهنبجو انابجهدجوهنبجأ و نازرو
 نيمْلاو ءارحصلاديدشتلابةنابح اون احلا وهلج ال لاملاوءاقملا سي هنالةاخسم

 . خلب رمنن و>يج ( نحج) اطامثوةيبلا ني نعزانيبجامسو غدصلاق وف

 هيف هجم ىذلا رم |اعضومنيرخلاون رجلا (نرج ) ماشلاب رن ناحيجو

 عردلااضيان شوحلاو ردصلان شوج |(نشج) قشمدباوبأ نم با,نوريجو

 اهعججو ةعصقلاك ةنفْطاو فيسلا ماضي نفل ونيعلا نفج نفل (نفج)
 نالأق نيقيلاريخلا| ةنيفج ددعو # مطوقو كبر حتلا,تاننج و نافج



 نونا|ب أب دل ءاكس او مح | لصف هال

 00 ك ودسعوبا ؟لاَو هنههجتود ى اكل !نماشهلةو ىدصالا

 نامح هعمج ود ئردلاك ةذفلا نم لمعت ةيح نانا( ن >) ىبمصالا نمرك أ ِءْل

 دض ناو هلم هنج أوان ونج مضل ان هنحم لبللا هنجو ىلع الا هماعن و (نتج)]

 ةيصيجصحوع

1 
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 انوش> لملل| نجوىرالو قنتاهعال تال دب تمس لبق ىجدح اولا ىنالا

 ىفلاةبال«الذاش هج مز ونجملل مط وقو نحيت لئال ونون ويف هللاهنجأو

 هردصو ىلا نج 1و هءاعسا. الف هاسأاملوململاىفالو هبرض ااميورمؤل

 ةنطلاوةنجأ هع و نطيلاىفءادامدلولا نين اوادلوةأ رملاتنج أ وهنك

 ةرتس رتتسا ةنحي نجتساو ننج عج 15 ةرتسلاة ناو حالس نمهيترتةسااممذلاب

 برعلاوتانخلا هنمو ناتسلاة نجلا و حتفاا, ناجم هعمح و سرلا رسكلابنحماو

 ةنلا ٠ نه ىلاعت هل وق هنمونلاةنخاوساقلا محام اان زانط او ةنج لليخنلا ىمست

 ردصحملاو مسالا وةنجهيم أى اعت هلوق هنهو نونطااذطي أ ةنخاو نيعمج ا سانلاو

 ناحنو نئاجنو ننحوءاضرب ةيحاضب ناحل او ن1 اوبن ا! وة دحاوةر ود ىلع
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 نونجنلاو راتتسالاناتجالاو نجت اذهنم ضراون وح هبا هسفن نم ىرا

 نوللا (نوج) ةثؤمىهو اضيانينجنلالاقيواه يلع قت قلاب الودلا
 مضلا ةنولحاوز وج هعمجو دادضالا نمودودو-الااض تيان ولا وضيالا

 ةريدت_لم ةليلس ةنوكا ىرمهزالا لاق تاق# زمصامبرو راطملاةيوج

 ةنيبج دنعو لملافوةلسقةنبج (نوج) نر 6 :امدآ ةاشغم
 (نجح) ءاخلا |لصفز# ةنيفج دنعو ىبمد الا و ىلا رعالا نب



 ه7 نونا|باب # ءاخلا لصف
 نجحملاب هتب كجاذا هتنجتحاو :رمدن باب نم'ىشلا تنجح ونا وصلاك نجح ا

 نور>سرف (نرح) ةربقمىءوذك؟ لبجءاخلا حتفبن وجحلاو ك.فنىلا

 راصمضلا نردحو لخ د باب نم زرح>دقو هقوىرخُلا هبدتشااذاو داقشال

 نالمفز وكنز ويولاعف وهودلب ممان ارح ونار امسالاوانو رح
 نوذرألا (نذرح) ةماعلاه.لعامىلعىنارحسايقلاو ىتانرحهيلاةيسنلاو

 رورسلادذنزآطاونزلا (نزح) تضلارك ذوهلمشقو ةسودءاطا سكي

 هنزحو هريغهنزحأو نيزح ون زحومفاضي أن زحو برطباب نمن زحدقو
 معةغل هلزحأو شيرقةغل هزحو هيلع نب نوزحمو هكلسو كل سأ لئماضبأ

 هبهنود قرأ اذإ نيزحتلاب أر قينالفو ىنعينزحنو نزتدحاو امهم'"ىرقو
 عملا و حبقلادض نسا (نسح) ةنوزحاهفو ض رالا نمظاغامز زحلاو

 نسح لج روانسح مضلاب “ىلا ن دح دقو نسحم عمج هن اكس ابق ريغ ىلع نساحم

 نم ثنا مساوهو نسح أ لجراولوةبموءانسحةأ سما اولاقو ةنسح ا سماو

 ثن اتريغنم اورك فقءادرمةيراحاولوةيو درمأ مالغاولاقاكر يك ذتربع
 هماعب ىأ “ىلا ند وهو هيوديلا نسح ودهن زانس# ىشلا حو

 ا
0 

 .ىواسملا 53- نساحملاو ةئسلادخ ةنسملاو انسح هالعل ىأ 4.ةيسحعمسسل ف

 هتيرجأ نسحلانمالاعف هتاعجنا لجرمساناسح وىأو سلادض ىنسحلاو

 (نصح) هر ؟ىشلاب سل اوأ لتةلاوهو سل ا|نهنالعف هتلعجناو

 انصح ةيرةلا صحو ةناصخل نيب نيصح نصح لاقي ن وصخلا دحاو نصخلا

 وهوداصلاحّتفب نصح وهف جوزاذا لجرلا ندحأو ودعلا نر دحنواط وح



 نودلاباب # ءاحا لصق 0

 ىبفاهج وزابه صح او تفعة ا رملا تنصح أو لعم م ويف لعف ىلع ءاحامدحأ

 ةأسمالكو ةنصح و ةنع# ىبف ةفيفعةأ مالك بلعث لاق ةنص#و ةنصح
 نجوز ىأهلعاف مسي لام ىلع نص> ا اذاف"ىرقو ريغال حتفلاب ةنص# ىبف ةجوزنم

 حتفلاب ناصحو ن_-صاح ىهف تفعىأ لفقن زوبان_دح مضل. ةأرماتنصحو

 ليقو نصحتلاو نيصحتلا نيب رسكلاءناصح سرفو ةناصحخلا ةنباضي اءانصحو

 رك ذلك | ومس تح كلذرتك مة رك عال زني لف هئاع نضونال اناصح ىمسام ا
 ىلاطب الان ودام نضحلا (نضح) سلعتلا ةينك نيصحل اوي واناصح لبا نم
 هحانج تحنهسفن ىلا همضاذا لخدو رصن با, نمهضيب رئاطلا نضحو حشكلا

 نضتحاو هيب رثىفهيلعموقتيتلا ىصلا ةنضاحو ةناضحاهدل وةارملاتنضحو

 ةنذح نامت اهنموماعط نم نيفكلا*لم ةناملا(نفح) هنضح ىفهاعج *ىشلا
 برض باب نم "ىلا ت:ن>وهتمحر و هكلم ىلا ةفاضالابريسب ىأ هللا تانفح نم

 هل نفحو هوحنو قيقدلاك ىبايلا“ىشلا نمالان وكبالو كيدياتنكب هتف رجاذا
 نآعنمهمدنقح. (نقح ) هذخأ هسفنل 'ىشلا نفتح اواليلقءاطعأ ىأ ةنفح

 لوب هيىذلا نقاخلاو رصنامهءابو نقحأ ىناسكل ارك: اوهلوب نقحو كفسي
 ةنقاذلاو قتاعلال بح وةوقرتلا نيبةرقنلا ةتقاحخلاو نا ىأراللاقيبديدش

 مس وهيلع هللا لص هللا لوس رىفوت اهتعهللاىذر ةشئاعل وق هنم 1 وقلخلافرط

 نييحللا نياموهو ىرجش ىوريوّدقاذو قداح نيب و ىرحو ىرحسس نيب
 دقو ةيودالا نم ضيرملاهب نقتحيام ةنقخلاو نطملا نم لف-سام ةنقاخلاليقو
 نوزاحخلا (نزادم) هنمرثك الاباذاذهلوننة4ىذلاناقحغلاو لجرلانةتحا



 ا

 ه0 نونلاب اب #ءاخلا وءاللا لصف

 سفنلان اقوتوقوشلان يدخل (ننح) ثمرلا فن وكن ةببودماللاو ءاحلا حيتفب

 نحي هيلع نحدقوةمح را نان او ناحوبفانينح رسكلاب نحيهبلا نحدقو

 ىلاعت هللا ىضر سابعنب|نعو اندلنمانانحو ىلاعتهلوقهنمو انانحرسكلاب

 برعءلاو محرت هيلع ننحمو ةحرلاوذدي دقت, نان او نانا ام ىرداامامهنع

 لجرلا ةنحو كتمحر ىأدحاو ىنعيع براي كينانحو براي كنانح لوقت

 0 هوا داملا هب تددصق نافثنؤبو رك ل دب عض وم نيدح وهن | سم |

 هفرمع7ملو هتلن أةعقبلاوةدلبلاهب تدصق ناو نينح موب وىىاعن :هل ودك قريش

 رعاشلا لاَقأك

 لاطب الا لك اون مو»نينحم # هرزأ اودشو ءمسدن |ورصت

 نه ىحرسكلاب ناو 20000000 ىنيعجرمط وقو

 امبروذئنيح لاقيت قولا نيملا (نيح) سنالاو نا نيب قاخ لمقو نجلا
 له ىلاعتهلوق هنموةدملاضيانيلاونيح ىنعع نيحاولاقف ءاتلاهلعاولخدا

 ىأ ركل اان ويف دك نقف اة ناسو ىركذلا نم نيح ناسن الا ىلع ىف ١

 هبماقأناك لا نحو ةعواسم لثم ةنياحهلماعوهتقوبرق يأ هنحناح ونا

 ناح دقو كالطا حتفلاننيخلاونيباحالاىفو انامحأ اذك لعن, نالفوانح

 ةيناخاو رم !اهيف عابن تلا عضاوملاتاناخل او هللا هناحأو عابهبابو كله ىأ لجرلا

 كنوز نك تيفو مم واط ورا اك امي وهو هناا ل ةومتمر ألا

 ثي د | ىفو كنضح ىفهلمحتام ةنسحلا (نيخ >) ةءاخلا لصف 4 تدن او> هعمجو

 مهوخالاوبالا لثمةًار البق نمزاكنملك نتخلا (نتخ) ةنخذخت,الو



 نودلاب اب # لادلاو ءاكللا لصف هال" 52
 تنددحو هل اجوز مدنع لجر لان ةماعلاامأ و ب رءلا ددعا ذ كه ناتخالا

 عطقلا عضوم اًضيا ناتحلاوةناتحلاوناتحلامسالاو رمل وب رمضباب نم ىصلا

 / 1 وةاللصلا هيلعدل وف 4ده9 ركاذلا ند

 ال و ىلاعت هلوق هنمو قيدصلا ندخلاو ندخلا اناتخ ناتخلا

 - ةوعدلا ىمستدقو نانا اىتلااذا

 نزخواضي ا هنزتخاوةناز خلا ىف هلعج لامن زخ (نزخ) نادخ !تاددتم
 ةنازلاو ءىشلا هيفنزخام نزخلاو رصن امهاواضي أ هنزتخاو ةمتكر سلا
 لهسب اب نم ”ىبشلا نشخ دقو نيللا دض ةنوشخلا (نشخ) نئازخلاةدحاو
 تدشعأ لثم ةغلاسمالوهو هتن وش خ تدتشا ءيشلا نش وشخاو نشخ وهف
 لدم نشخالاو نشحلا سبل دوعن لجرلا نشوشخاو تدشوشءاوضرالا
 هردص نشخو هنبال دض هنشاخو هللاتاذىف نشدخأ ثردخلاىفو نشا
 لوقلا نيمختلا (نمح) ظيغلانم هامحأه”رغوأ ىنعمتلق# هرغ وأاسشخ
 ش مهم نودلا ىأ مه راشخ سانلانامح و فيعضلا حامرلا نم نام وسدجلاب
 نم اذك ىف هناخ (نوخ) نغالك نخالاو ةنغلاك ةزهلا (نتاخ)
 نوي ىأ مكسفنأ ن ونات# ىلاعت هللالاق هناتخاو ةناخمو ةنايخو لاق بأ
 هريغل هد_جأ ملو ةي آلا لوز ببس بساننال ريسفتلا ذ_هتلق «اضعب مكضعب
 موقو ةباسذو ةمالع لثم ةغلابملا ءاطاواضيأ ةشاخو نئاخ لجرو
 لكؤي ىذلارسكلاب ناوحلاوةنايح ا ىلا ةبسنانيوخم هنوخو نيتحتفب ةنوخ
 ةثالثو حصفأ رسكلاولاقوىنارافلاا مل: هيف ةغل مضلاو تل *برعم هيلع
 د6لادلا لصفإ# راجنلل ىذلا ناملاو واول! نك اسز وخر يثكلا وةنوخأ



 نم ةنجدلاو رصن باب نمانموب نجد دق وءاسلا مغلا سايلا نجدلا (نجد)

 هدحد موثؤ نجد مى : لاق راعم 4.ف سل ىدلا اظاانايرلااقم بطت قيطملامغلا

 ريثكلا رطملا اضيأنجدلاوةفاضالاو فدولاب نيهجؤلاىلعةلمللا اذكر

رعمر ادلاناخد( نخد) ةنهادملاك ةدجادملاوةماظلا صلاةنجدلاو
 هعمج وفو

 لخد هبانوارماخد عفت رارانلات خخ دوساق ريع ىلع نثاوع دعك نخاود

 جاه قحاهمأع بطخلا ءاقلا,تدسفاذارانلا تدخدوهل؛؛تدخدأو عضخو

 سرو'لا نخدلاو برط(بجابورد_قلاتدخ دئاذا خخيبطلانخدو اهماخد

 (نرد) ةداعلاو بآدلان ديدلا (ندد) تويسلااهب ن>دنةريردلاك ةدخدلاو

 ة4ضرق مسأنيرادو نردو بف برطباب نمب ولا نرددقوخخسولانردلا

 (نفد) ىراد اهيلاةيسنلاو نيراد كسم لاقي كسملا ابيلا سنيني رحبلاب
 نفدن او لعتف اىلع 'ىشلا نفداونيفدون وف دم وهف برض باب نمءىشلا تدفد

 ول ىأ مدقادتام م فشاك: ول لاق متكت:لانفادتلاو هن لعب ال نيفدعادو ىنعم ىنعم

 كيدق رداوسلاىلابرشي نول كمل(. د) ضعبل مك كضعب بع ندا

 ىسرافتين اولا ىهو نيك اكدلاد>اوناكدلاو نكدأ وهف ب رطبابنم*ىذلا

 موقلا نمد دقو نمداهعمجج واود وسامو سانلاراثا ةتمدلا(نمد) برعم

 اهعرش مو ادم يأ رخ نمدملجروهعدي ىأ| ذك نمدينالفوانيم دترادلا

 الوةمغن لدرلا٠ نم عمست نأ ةندن دلا وبابا ىهوناندلادح اوندلا(نئد)

 نعرصق#ت وهوقوف دضنود )ن ود) ندن دناط وح ثي دل | فو لوقبام مهفن

 رعاشلالاقريتحلانودلاواف رظنوكتوةباغلا



 نونلاباب# لادلا لصف ه

 انودزاكنمنودلابعنةيو « العلام ارءرملاالعاماذأ

 ناو.دلاو هكتود *ىشلابءارغالا فلاقيوه:هبرقأىآكاذزودا!ذدهلاقبو

 مدالانأهدلاو فور عم نهدلا(نهد)انيودت نيواودلا تن ٌوددقو رسكلاب
 نم مدالك ءارمح تراصى أن اهدلاكةدرو تناكف يلام: هلوق هنمو رمجحألا

 رصن باب نم هنهددق و نهد عجاضيأن اهدلأو ةدرون لا ودرو سرف مط وف

 ريغال مضلاب نه دملاو نهدلاب ىلطت اذا لعتف | ىلعاضيأ نهد وود نهدنوعطقو

 تاودالا نم لمعت سيامت مضلاب لعفم ىلع ءاجامدح ا ودو نهدلاةروراق

 ثبددح قوهو ءاملااهيف عقمتسي لسجل ايفةرقن اضيأ نهدملاو نهادمهعمجو

 نهدنتولاو دوىلاعت هل وقك ه!نمناهدالاو ةعناصملاك ةنهادملاو ىرهزلا

 داللسي عضوم ءانهدلاو شغىأن هداوثراوىأن هادموف لاقون ودهديف

 ناوهتفرص ةيلصن ونلا تلعجنابرعم ناقهدلا (نةه ةهد) رمدقي ودع مع

 ندم وهفهضرقأهناددقو نوبدلادحاونيدلا(نيد)هف رت ةدئاز اهماعج

 تلق *عابامهمابو نيد هيلعىأ نئادوهف ضرةتسا ىأوه نادو نويدمو
 نويدم لجرو نئادلا اذكو ضارقتسالاو ضارقالانيباكرتستم نادراصف
 نادآو ضرقتسو ندلانخ أ ينأ هنداعىأنايدم ونيدلا نمهيلعام ذك

 وهو ضر ةتساديدشتلا,ن اداوم أردت رشع قدا هنملوقت لجأ ىلا عابزالق

 ضرع ىقمريسفت قبس شرعلاو نادتساى أاض رعم نادأ كيد !ىفولعتفا

 هتيطعاف_هتلماءاذ | انالف تنيادو ضرقتسانادتساو نيدلاباوعبابتا ونيادن و
 ركل ابان ندهن هنادوز ًاشلاوةداعلا سكلاب نيدلاو نيدب هنمتدخ اواند



 06 نونلاب اب * ءارلاىلالادلا لصف

 توملا دعباللمعو هسفن ناد نم سكلا ثر دا ىفونادقهدستساوهلذأ

 نادت نيدن كلاقبهازاج ىأان دهني ديدن ادلاقيةًافاكملاوءازااضي | نيدلاو

 نوي زجل ىأن ونبدملانا ىلاعتدلوقوتامعام بسحبو كلعفب ىزاجت ىزاجتاكىأ
 امطذاامهماك ةمالاةندملاو دعلا نب دملاو ىىلاعت هللا ةفص ىفنايدل ا هنم ون ومساحت

 هلزادلوقتةعاطلااذي !نيدلاوة ندم رمدملاىمس هنم ليقو كام هنادولمعلا

 نيدوهف ةنايداذكب ناد لاقيو نايدالا عمجاو نيدلاهنمو هعاطا ىأان دنيدي

 نعذأ (نعذ) *لاذل | لصف ؛ هند ىلا هلكو اند دن هشدو نب دتم وهف هب نيدو

 ظفطل اوةنطفلان هذلا (نهذ) ةيحللا عمت ن اسنالا نقذ (نئذ) لذو عذخ هل

 لاقي كا للدأ مهااندرلا (ندر) #ءارلالصفإل# هلثم نيتحتفب نهذلاو
 مساديدشتلاو مضل !ندرالاو لزغملان درااونادرالا عج اون درلا عس او ص يق
 ىلا بونمهنأ اومعزىنيدرلاحمرلا ةينيدرلاةانةلاو مآشلاىلعاب ةروكورهم

 دقوراقولاةنازرلا(نزر) رجهطخانةلانام”وقياناكوة ندر ىمست ر همسة أ سما

 اذارمصن با,نم ”ىشلاتنزروروقو ىأ نيزر وهف فرظباب نم لجر لان زر
 ةيرعم ىهوةوكلاةئزورلاو ليقث ىأ نيزر'“ىثوهتفخ نمهلقثامرظنتل هتعفر

 رصن هبأبو نسرلاهدشسرفلا نسروناسرأ هعمج و لبا نسرلا (نسر)

 ىمسي ىذلا وهواهيلا عديم وةعلولا فأي ىذلانشارلا (نّشر) اضيأهنسرأو
 وهف نولك أيمهوموقلا ىلع ل خ ديف ماعطلا تقو نيحتب ىذلاامأو ىليفطلا

 نم نصردق رتبت ا رلا (نصر) ةوكلانشورلاوشراولا' >

 رات - 4) > ظ
 و



 نونلا بإب «ءارلا لصف 5-5
 لوقت ةيمجعالاب مالكلااهرسكو ءارلأحتفب ةناطرلا (نطر) فرطظ باب
 نطارتو اهم هلك اذااضيأ هنطاروحتفلاب اضيأةناطرو بّتك باب نمهل نطر

 ءانعرةأ سعانو نعرأ لج روءاخرتسالا و قمح اةنوعرلا (نعر) مهتيبامفموقلا

 نتحتفياضيأ انعرو لهس بان نم نعر دق وهنعرأامو اضي !نعرلاوةن وعرلا| 1

 لاق نكس وهيلالام ىاان وك ررسكلاباضي أ نكرو ل> دباب نمهيلا نكر(نكر)
 وهو عضخ باب نم نكر ور موب كحواوماظ ني ذلاىلا اونكرتالو ىلاعتللا

 ىأ ديد ش نكر ىلا ىوأب وه و ىوقالاهبناح“ىشلا نكر و نيتغللا نيب عمنا ىلع
 لسغتىتلا ةناحالارسكلا.نكرملاوةملاعزاكرأهلنكر لمجوةعنمو زعملا

 ةناكرو فرظ باب نم نكر دقو ةناكرلانيبروقو ىأنيكرلجرو باشلااهيف

 ىلصونلاهفلك ةةللاهنأ سمعا قلط ىذلا وهو ةكملهأ نم لج رمسامغلاب

 تيمسنافةنامرةدحاولا فورعمْنام رلا(نمر) ةثالثلادريل هل |مسوهيلعمللا

 ةصحاش ةرو 17 م.كل اية ينيمراو شفخ الا دنعهف رصنو ليل ذا دنعهف رصتملهب

 نرتةارملاتنرلاقبتوصلإ!ةنرلا (ننرز) مملاحتفب ىمرااهيلا ةبسنلاومورلا

 هؤارج_ش ىلناطلا دبز ىنأ مالك ىفو تحاص اضيأ تنرأو اشنر رسكلاب

 هعمجو فورعم نهرلا (نهر) تةوصسوقلاّ نرآوةن م هرابط أو ةدغم

 شفخالا لاق ءاملا مضإ نهرءالعلانب ور معوبأ لاقولاي>و لبح ل ثمناهر

 نولوقي مهنارك ذولاق اذاشاليلقالا لعف ىلع لعف عمجمالهنال ةحببق ىهو

 تنهردقو شرفو شارف ل_:هناهر عم نهرن وكيدقو لاق فقسو فقس
 زوجال ىمصالا لاقاضيأ "ىلا هتنهرأو عطق باب نم“ىشلا هتنهروهدنع'ىثلا



 ناو مهم طم هم ملا ل 2100

 ه١ نودلا با, #خ ىازلاوءارلال صف

 ىدلا نمرملاو عطقاضي,أ هبابو نهاروهف تيثوماد ؛ىشلا نهرو هتنهرأ

 ةدهأ مم اذكى عهتنهاروةنيهرنالاو ن:هرون وه“ ىشلاو نهرلاذخأب

 مط هتمدأ بارشلاو ماعطلا مطت نهرأو نئاهرلا ةدحاوةنهرلاو هترطاخ

 عابباب نم هبل ق ىلع هبنذن ارلاقيسندلاو عبطلا نيرلا(نير) نها رماعطوهو
 أ وناك اممهمواق ىلع نار لب الكملاعتهلوق ىفةديبعوبأناق لغىاضيًاانودرو

 داوس قح يذلا لعين ذلا وه هنعهللا ىضر نسما لاقو تلغى أن ويسكي

 نيرو كيلعن ارو كناروكب ناردقف كبلغاملك ةديبءوبأ لاقو بلقلا

 رمع ثيدح ىفوهوهب هك لبق الو هنمج ورخلاعيطةسالاميف عقواذا لج رلاب

 زمطاب ىنتزبلك (نآز) *ىازلا لصفإلم هب عطقن اهب نير ليقو هنعهللاىذر

 دنع ةينانزلا ( نيز) ربلاطلاخ ىدلامضلاب ناؤزلاو نئصلقتالوريصقلاوهو
 نيزلا لصأو رانلا لها مبعفدل ةكئالملاضعب كلذب ىمسو طرشلابرعلا
 مهضعب لاقو نب أز مهضعب لاقو ىنأ زمثد.حاو مهضعب لاق شفختالا لاق عفدلا

 دحاو ال ىذلا عما نم هلع وا ذه ف رعتداكت البرعلاو لاق ةيرفعلثم ةينبز

 لخدلا سؤورىفبطرلا عيب ةناز :ااواهان رق ب رقعلااءنابزو دب دانعو لبان لثمهل

 ايار علا ىف صخرونزوالو ليكح ريغ نم ةفزاج عيبه ال كلذ نع ىبمورغلاب

 نوجرزلا (نجرز) ةيداباا لهأ مالكم سيلف فير حلاو ىغلانو:زلاامأو
 بهذلان ولىأ ةب رعم ةيسراف ىهىىمصالالاقمركلا لبقو رجلا كيرحتلاب
 هريثكوتقولاليلقل مسانامزلاو نمزلا (نمز) رمحأ غبصوهىرجلالاقو
 نم ةرهاشم لاقياكنمزلانم ةنمازم هلماعو نمزأوةنمزأو نامزًاهعمحو



 نودلاباب * نيسلاو ىازلا لصف نا

 نمزدقو ةنامزلا نسب لتبمىأ نمزلجرو تاناول |ىفةفا ةنامزلاورهشلا

 زمهيدقوةلثم مذضلا,ناوزلاوريلاطل اخيبح رسكل !ناوزلا (نوز) لسٍباب نم
 نيشلادض ني زلاوديعلاموي ةنرزلامويو هب نيزييام ةنيزلا(نيز) "سماك مومضملا
 لاقيو ىنعينادزاو نيزاونيزمماجحلاو هلئماشيزاهشزو عاببابنمهنازو
 ة6نيسلا الصف 6 مغداف تنيزت هلصاوهلم تنيزاواهمشعب ضرالاتنيزا

 قحأ ”ىثسل لاقيت اق# رصن با نمهنجسدقو سحلانجسلا (نجس)

 نباكاقو راجفلاباتكهيف عضوم نيجس و ىنارافلاهإقنناسل نم نجس لوطب

 (نحس) نجسلا م ليعف وهةديبعوب أ لاق مهو اود وهامهنع هللا ىضر سابع
 نخس نخسدقوراخلانخسلا (نخس) نكستدقوةئرطا نيتحتفب ةنحسلا
 ءامو ىنععي هناخ با وءاملا نيخستو لهسباب نماضي أ نخسوةنوخس فلاب

 ىنارعالا نب ادشن آو نيخسو نخسم

 انيجسابطلاخءاملاام اذا * اهيف ص ان أك ةعشعشم
 ىخ سف هللاهم رك ذدقتلق# ءىشب سلانلاوماباندج لاق نمل وقولاق

 نخس موب وهريغبرعلامالكف سيل و مغلاب ليعاعف ىلع نيخاخس ءاموأ دهدض
 دقواهم ”رقدض ن علا تنخسو ةنانخسو ةنخسةلبل وراح ىآنانخسو نخاسو

 هنيعهلل| نخسأو نيعلا نيخس وهف ةنخس ب رطبوب رط لثم نخسن هنيعتنخس
 اوحسعنا مث ىعأ مالسلاهيلعهنا ثي دخلا ىفو فافحخلا نمخاستلاو هاكب | ىأ

 بشعلا سشاعتلاّتلق# سشاعتلا لثمامط دحاوالو نيخاستلاوذواشملاىلع

 ندسدقوةندسلاعمجاومانصالا تديو ةبعكلا مداخن داسلا (ندس) قرفنملا



 نا نونلاب اب #*نيسلا لصف

 مالكلا ىف سيل هنالب رعم رسكلاب نيج رسلا( نجرس) بدك و رمصأ باب نم
 ةنيفسلا(نفس) ةفورعمةناوطسالا(نطس) اضيأ نيقرسلاقيو حتفلابليلعف
 ىنعك ةلمعف ةنيفشم دد رد نب |لاق ةديفس عمج نيفسلاواهمحاص صنافسلاوةفورعم

 ةنيكسلاو لخ دباب نم ”ىشلا نكس (نكس) هرمشقت ىأءاملا نةستاهئناكةلعاف

 نم مسالا اناكساهريغاهنكسأو ىنكسمضلاباهنكسي هراد نكسوراقولاو عادولا
 بنذاض,أ ناكسلاو نك اس عم ناكسلاو باتعالا نم مسا ىتعلاك ىنكسلا| ذه
 فاكلا نودتفيزاجحلا لهاوتسسلاولزتلا فاكلارمسكي نكسملاوةنيفسلا
 نكحرلا عبشت هذ ةبامرلانأَى - ثر دخلا قورادلا لهأ نفل انزونن .؟سلاو

 مامتو م ااوهيلاتدكساملك اضبأ نكسلاو رانلا نيتحتفي نكسلاو
 منكسعو نكست لاقبءفعضلاو ةلذلا نعم ن وكي دقو. رقف ىف قيسهنف مالكلا
 لدنتوءرهون .كست هساقو داش وهو لد رار رتل ورلد وردا أولاو

 اع اوناكقللا و ةسقللاهقر ىدلا وكدلا نا فيدخل انو ١ حشو عجسشت لثم 1

 اييعاو اضاأ نيكسمو ةنيكسمةًارملاو ىطع. فدل نطف.الو لاس الىدذلا نيكسملا

 موفو ةريقفل اباههبشت قنالاورك ذدلاامبف ىوتّس لاعذم و ليعفمو ءاطان لق

 لجال تانيكسم ثانالل لبق ثيح نما ذهاولاقاعاواضي أن ونيكسمو نيك اسم
 ىلع ىأ ةرحيط |!تعطقن دف متنانكس ىلعاو رقتسا ثيدحلا ىفوءاطا ل وخد

 هيلع لاغلاو هو ذيفورعمنيكسلاو كفك اسمىفو كعضاوم



 نونلاب اب نيسلال 0 0 ب

 نمو ةردلأ ف فرسدي+ مسلانم تادجتناو فرسصل ندس اع ءئان هتلعج

 ربتلانءأاو فئاطلا لها ةغل ىف نيم سلاو نحس |!مهد”وزانيمستموقلا

 هنمسو هلم نم.دتو نيمس وهف برطباب نم نم -دقو لوز هل ادض نيمسلاو
 ءاسنل ادب نم تءاودمضل اب ةنمسلاو كلك 5 لك نمس لثملا :

 1 ُو انامست َت رع

 لاقبالو رئاط ىفامسلاو نم. كل !ةيههدم سلط هئوستساو انيمهدعهنمستساو

 حتفو نيسلا مغب ةينملاو تاينامس عمجاو ةنامسةدحاولادب ,
 (ننس) رابخالاب ملعلاعوق وركسدتو حنسانتلاب لوةتماندالاةدبع نم ةقرف ممم

 كناأس ىلع ضم الاقيو دحاو نتسىلع نالف ماقتسال اق. ةقبرطلا ناسلا

 تاغل ثالث هنتسو هنأاسو قيررطل اناس نءحتو كبجو ىلع ىأ كناسو
 نسملاو درهباو هدحأ نيكسلا سو نءارغتملا: ودسملا | ان او ةريسلاةندلاو

 نونسلاو ةنسأ هعمجو حمرلا نانساض !1نانسلاو نانسلا |ذدكوهءددحن رجح

 نانسالا عمجو نانسالاةدحاونسلاوهيكاتسا اذ الحرلا ناسا وبدلا تسب اى .

 بكرلا اوطعاف بصخلا ىف مرفاس اذاثي دخلا ىفو ةنقأو نادق أو نق لثم ةئسأ

 ربزو روبز لثم بوكر عج كرلا تلق * ىعرملا م اهونكمأ ىاهتسا
 ةنسو ردا نع نس رعب كفو ةنيلس اهرغصتو هش ّؤم نسلاو دمعودومعو

 اهيمسو كماق نس طأ لش هنم ىربلا عش عض وم مقلا نسوهنم صف ىأ مون نم

 (نيس) قال هخلالا دانا كا نس اواهنعاو كتطقفرحو

 لعفلاص اخمدقو تادايزلا فورح نمىدو مجعملافو رح نم فرح نسلا

 روسلا لئاوأ ىف محوملا هلوقك ىب ىلاعتهلوقو لعفسسلوقتلامقتسالل

 هجم



 هاه نونلاباي# نيشلا لصف

 ماشلاب لبج ءانيسروطو نيلس ا هنالناسن اايدانءمةمركعلاقو

 نينيس شفخالالاق نينيسر وطا ذك و رجش ىهوءانيس ىلا فيضأروط وهو

 حتفااو رسكسااو حش لابءانيسو ءا اسر رول ةرقو لاق ةنينيساه.دحاو رجش
 6 نيشلا لصف # ةعقبالامسا لعج هءال ف رصي لاع |ىلعوبألاقو وحنلاىفدوجأ

 لئابق لصاومىهونو ؤملادحاواضي أن أشلا ولالا ورمالاناشلا- (نآش)

 دقو ناجشأ عمجاون زا نجعشلا(نجش) عومدلا» ىتاهنمواهاةتاموسارلا

 ىأ اضياهنجشأو رصن باب نم هريغهنجش و نجس وهف ب رط باب نم نديش

 دل !لاقيواهبق رطىهو ةيدوالان وجت دحاو رلفلاكنجسلاو هنزحأ

 رجشلا قو رعاههضو نيشلارسكي ةنجشلاو ضءب ىف ةصعب لخديى آن وجشوذ

 ةنجش مح رلأ ث ثيدخحلاىقوةكتشم هبا رق ىأمحر ةنجش هنب و يب لاقي و ةكمت ثمل

 ةكمتشم ىلاعت هللا نمي رقابمأ ىنءملاو نمحر لا نم ةقتشم محرلا ىأ ىلاعت هللا نم

 ىىلاعن هلوق هنمو عطق بابواه الم ةنيفسلا ندث (نحش) قورعلا كابتشاك

 نحاشم ”ودعو رسكلاب ةنحشلاا دك ةوادعلاءانحشلاون وح ثملاكلفلا

 نعيىنغتس اوهانرق عاطو ىوقاذان داش وهف لخدٍبإب نملازغلاز دش (ندش)

 نيتحتفب نطشلا (نطش) نءلابعذومىلاةبوسنمقونلا نمتاد دشلاوهمأ

 لكو فورعمناطيشلاو ناطش أ هعمح و لب وطلا لب اوه ليلخلالاقو لبحلا
 اناطيش ةي+ ١ !ىمستبرءلاوزاطي_ثباودلاو ناو سنالا نمد رمتمتاع
 هنااهدحأ هجوأ ةثالثهنفءارقلالاق نيطايشلا سؤر هناك اهءاطملاعتهلوقو

 ىمسبرلانا ىئثلاحيبقلابةف وص وماهال نيطا شلا سؤ رب هحمبق ىفاهعلط هبش
 هين"



 نونلابا,# داصلاو نيشلا لصف 0 انرملا 0

 نمالاعيف هتلعجناف ةدئازابنا لبقو ةيلصاهنونناطسشلاو نيطامشلاسؤر

 (ناش) نالعف هنالهف رستم طيشت نم هتلعجناوهتف رص لجرلا نطيشنتمطوق
 ةنشلاو نشلاواضأ اهنشأو در هباودج ولك نم مهيلعاهقرف ىأةراغلا هلع نش
 حتفلاب نانشلاو نانشلاب ىل عقعقي ال لثملا فونانش نشا عمج و قلحلا ةبرقلا

 نيا عبي .ناشدقونرزلا شنيشل (نيش + ةعيبطلاو قانا: ةنعنعلاو

 كلك كاملا ماش ادا 7 لا نط ورادلا (نح)

 (نفص) ىنالديصلا ىتاصلا (ندص) هنمصخأ ةءانحصلاو رصقبو
 هلا جاتحامو هدانزو هماعط اهيف ىعارلل نوكت ةطيرخ مضلاب نفصلا
 فر ىلع ةعبأرا ,اقأدقو ماو ثالث ىلع ماقلا لسيبلا ن * نفاصلاو

 نانصهلراص ىأ لجرلانصادقوطب الا رفذزانصلاوز وجعلا ءاأ نمموي

 ناصم لقت الوز وصم َوَبَف اًض , !ةءايصواتانصولاق بابن م'“ىشلاناص (نوص)

 مصب هن ':اوصىف بوثلا ل عجو ماعلا ىلع لووحمو سصقدلا لعزوصمبوبو

 داصلاحتفب نا وصلاو هىقناصي ىدلاهؤاعووهو اضي أ هنامصو اهرسك و داصلا

 ىتاوالاىتاوصلاو دإب نصلاوةناوصةدحاولاةراجحلا نمي رض ادد شم



 ه1 نونلا با * ءاطلاوداضلا لصف
 تلاوذاغلا عمو زعامدادضن اضل (نأض) ةيداضلا لصف هيلاتابوسنم

 ىلع عمج دقو سرحوس راك اضي اديس لاس ىلا 0

 0 :ًاضرثك لجرلا نآضأو نئاوضعن لاو ةنئاضنالاو”ىزغوزاف لم نيئض
 موقلا نغاضتوب ٌرطباب نمهيلع نغضدقودقحلاهنرغضلاو نغضلا (نغض)
 اديك اتفيضلاعمرك ذنفيضلا (نفض) داقحالا ىلعاووطن !اونغطضاو
 هيقو نيمو نداظ ويف لك اس ربكتلا ؟ىعلا نمط نهض ر عفا

 هايأ هتنمض دف ءاعو ىف هتأعج 'ىش لك و هم رغ لثم هنعهنمضةفانممضت 'ىشلا

 هيلي, ىذلإبالا هانعم منالامتيبلا نم نمضملاواتدب هتنمضام رعشلا نم نمضملاو

 نادك نمش دنا وهنمضىفناكو هيلع لمتشاام يأ كباتكهنمضتامتمهف و

 نمز ىأ نمض وهف ب رطباب نم لجرلا نمضدقوةنامزلاةنامضلاو هيطىفىأ
 ناويدىف هسفن تك نم ىأانمض هللا هئعبانمض ىتتك ١نمثي دخلا ىفوىلتمم

 نيماضملاو ةيراح ب دح وهو ةيرقلا فن وكتام لبختلا نمةنماضلاو ئمزلا

 حيتفلاب ةنانضو رسكل !هانانض حتفلاب نذي 'ىشلاب نذ(ننض) ل وحفلا بالصأ ىفام

 نيب نمىضنالفو ةغلانضرسكلاب نضي ند ءارفلالاقو هب نينضوبف لخب ىأ
 ةيفاعف مهميحبهةلخ نمادضهللنا ثيدخلا فو صاصتخالاهبش وهوى اوخا

 هب نضام سفن ىأاهرسكو داضلا حتفب ةنضم قلعا دهو ةيفاعو مهعيكو

 هيلع ىلقي قب اطلا امهف ما حتفب نجاطلاو نجيطلا(نجط) 6ءاطلا لصفول#

 تنحط( نحط)ب رعلامالكلصأ ىفزاعمتجنال مْ اوءاطلان الب رعمامه الكو

 قيقدلا رسكلابنحطلاو عطقباب نماضيأ لجرلا نحط وهوحنوربلا ىحرلا



 نونلا باب * ءاظلاوءاطلا لدق ه7

 نحطلا نمهتاعجنا نادطلاوس ا رضالا نح اوطلاو ىجرلاةنوحاطلاو

 ( نعط هرج ضرالا نمط سنااوهواحطلاوحطلا نم هتلعح نا ودّ رجأ

 باب نمح دق ىأهيف نعطو رمصن باب نم امهالك نسلا ىف نءطو حمرلاب هنعط

 حن رس ءارفلاو اضيأهيفوحاح ملا ىفاذك نيعلا حتفب ضي انانعط ورصن

 هع لكس ام ومضم عراضلل نيعوريم ل نمطملا دنع لكسلا ردصف ريغ

 حمرلاب نعطي تءمسءارفلالاقو عضلاالا لكلا راش فم لأ قاسكمل

 عطق با,ىفلاقمث رصن با,ىفنا لابو حمرلاب نءطلارك ذناويدلا فوحتنفلاب

 .اناعط نم ؤملان وكب ال ثي دا ىفو نيعاطمم وق وو دعل نعطلا ريثكلا لجرلا

 (نمط ( نيعاوطلا عم اوءابولا نم تومان وعاطلاو سانلا ضارعأ ىفىنعب

 نامطم كاذواذكىلانئمطم وهو نكس ىأةشن ًامطوأنان امطا لج رلا نأمطا

 تساعلاو بايذلات وص نينطلا(ننط) ىلقلا ىلع ئعمبهنم أ اطوهرهظن ًامطودنلا

 ةبصمقلاو بصقلاةمزح مضلا نطلاو انينطرسكلاب نطي نطلوقت ةطبلاو

 نيطو هنمصخأ ةنيطلاو فورعمنيطلا (نيط) ةنطةمزخلانمةدحاولا

 ةقلخلا ةنيطلاو نيطم وهف عاباب نههناطلوةبو هركش مهضعب وانيبطت حطسلا
 رسكب نطسلفو اضأ نيلعم وهذ عوباب نم نالحأ همتخهءاتك ناطوةلسخلاو

 نيتحتفباضب أ انعظو عطق هبابو راس نعظ هظ (نهظ) 4 ءاظل | لصف دإب ءاقلا



 نال نونلاب اب # نيعلاوءاظلا لصف

 نكن وأةأ ماديف تناكجدوطاةنيعظلاو <نعظ مويىلاعتهلوقا بب“ىرقو

 لباللالا نعظالو لوم لاقيالديزوبأ ناعظأو نئاعظو نعظو نعظ عّمججاو ٠
 جدوطاىفتمادامةًرملااضيأ ةئيعظلاو نك,ملو ءاسناومف ناك ج داوط ااهملع قبلا
 هبايورعلاعذوم عضوي دقو فو رعم نظلا ( ناظ) ةنيعظب تسيلف هيف نكس: لا ذاف

 لصتماعضوم لصفنملا ريمضلاعضت كايا اديز تننظواديز كتننظ لوقتودر
 ىو همبعا اذاءاظلاوءاطلابهنظاوهنطآهنملاش ةمهنلا ةنظلا ومهت1|نينظلاو

 وهو هنعهللا ىذرنامعلتق ىف ناي هنعهللا ىذر ىلع نكي نير يسن ثب دح

 عمجاو هيفهن وكن ظي ىذلا هفل اموهعض وم *ىشلا ةنظم و مغداف ناظي نم لعتذي
 هلثم نجتعاو برضهبابو فور عم نيجعلا ( نجع) 6 نيعلا لصف ناظملا

 رعاشلا لاقريكلا نه ضرالا ىلعا دمتعم ضو اذا ًضيأ لجرلا نجعو
 حام كنك ءرلالدمخ "ىو ع ادجات قدما واننك كعصأف

 جيب هتمزلا ذك ناك لب الا تندعو برضه. اب وهةنطون دلملا تن دع(ندع)

 ىاثلا نال كاذدلا ريثكب نولعملا نعم هنموةماقا تانج ىأ ندعتانجهنمو

 نينرع ( نرع) دلب ن دعوهندعم“ىثلك ركصموءاتشلاو فيصلاه يف وميقي
 ةنيرعو ممشلاهيفن وكي ث يح فنالال”وأ وهو نيبجاملا عمتجم تحفنالا
 داو ةنرعنطب ىرهزالالاقتلق * نويت رعلامهيلابسني ةلسيبق مسا مشلاب
 ةنرع ثيل لاقي هفلابىذلادسالاىواهةشرعلاو نيرعلاوت اذ رعءادح

 نوبرعلاوز وجرعلانزوبنوبرعلا ( نبرع ) رجشلاة عام نيرعلالصأو
 ادا هيج رعبلا#ب وزر اهياعلا يح يذلا نويرتل قروب وو رعلاو نيحتاب

 "تن



 نونلا با# نمعلا لصف هو

 م رامشلاهنم عطقي وج وعي ىذلا ق ذعلا لص وجر علا( نجر ع) كلذهاطعأ
 ءاملا دنع لبالا كرايم نطاعملاو ناطعالا (نطع) اسايلخنلا ىلع قيبف

 دقوةنوفعلان يب نفع ش (نفع) نطعمو نطعاه د> اواضيأ غلا ضب !سمو
 ىلا ةنكعلا ( نكع) ءاملا نم ىلب لبا نفعدقواضي أ ةنوفعو ب رطب اب نم نفع
 لاقي رسلادض ةينالعلا (نلع) ناكعأو نكع عمجاو نمسلا نم نطبلا ف ىذلا
 تاتكلانولعدقو هناونعماتكلانا ولعو برطو لخ دباب نم مالا نلع

 يداوم نامع وهف ماشلاب ىذلاامأو داب فئنخح نامع ( نمع) هن ونع ىأ

 لجروضرتعاو ضرع ىأ اننعاهرسكو نيعلا مضل نعبر ذك هلنع (ننع)
 نعم ليعف وهو لاحر لا ىرةشتال ةننع ةأ ماو ةدنعلا نمي ءاسنلادب ريال نينع

 عنموأ كاذب هيأ عىخاقلا كحاذا هنأ مما نعلجرلاننعو رج لثم لوعفم

 نأ نانعلا ةكرشو ةنعاهعمجو سرفلازانعلاو ةنعلاهنمممالاو رحسلاب اهنع
 نيكرتشم هايرتشاف *ىئامحل نع هناكامطأ ومأ رئاس نود ص اخ ىش ىفاكر شن

 ةغللا ىهمضلاب باتكلا ناونعو درهيابو هنانعب هسبح سرفلا”نعو هيف
 هننعوهنونعي باتكلانونعو ناسعوناونعاض ألاقي ورسكي دق وهحصفلا

 ةدحاولا باحساحتفلاءنانعلاو ءابتان ولا ىدحا نم اولدب اءانعواضيأ

 سن وب لاق ننع عمج هناك اهراطقا نم ضرتعا اموابحن امص ءامسلانانءاوةنانع

 .نانع لوقت ةماعلاوءامسلان انعأ هخوفايب كحولو ءاهبنايبلا صوقنملسيل
 ابنع هماهيس فذقابسهنالسوقلا نع ىم رل وقت 'ىشلادعاب اهانعم نعو ءامسلا

 نم معقتو هزواح دقو هلاك رات هياف رصنم عوجلا لعج عوج نعهمعطأو



 6١ نونلاباب# نيعلا لصف

 لاف ىلع عضوم عض وام رو لايح دعب ىَأ نب لامح نع لئاوسب رحت حقل 27

 ىو زخشف قايدتنأ الو نع * بسح ىف تلضفأ ال كلمع نب هال

 برك انمناوعلاو نوععمجاو ءىشلك نماهنسف فصنااناوعلا (نوع)
 ضرافال ناوعةرشو ا ولاا ولعج مهنأك تا سس فلي# عب ة ص اسف لت وكلا

 ةياعالاةب وعملاو ناوعالا عجبا وصص الا ىبع ريب ظلانوعلاو ة هربعص رل كالو ف

 لانوذ وخلا ا نوغلاو ىف انكلا لاذ قوع الل و ةن اهم ال و2: نهم كت ع اه كاقن
 لجرو ةبوعم عج وهوهنواعم نمنالف قالخ أ املا ةبو ةنوعم عمج وهءارفلا

 الو ىنعأب رءاعدلا ىفوهنواعوهناعاقدي _لنراعتساوسانللةنوعملاريثك ناوعم

 نم عيطقلاةناعلا وهلماض اون وتعاواضعب مهضعب ناعأم وقلان واعتو ىلع نعت

 هتاع قلحن الف ناعتساو بكر ئارعشاشيأ ةناعلاو نوع عن او شحولا رمح
 نيعلا (نيع) فوصلان معلا (نوهع) رةااهيلاسسنتتارفلاىلعةيرقةناعو

 نيعلاو ةنييعاهريغصتو نابعأو نويعو نيعااهعمجو ةئنؤمىهوةيؤرلاةساح ظ

 دنعاه مداقمىف نات قنام ونانبعة كر لكل وةبكر لا نيعوءاملانيعاضيأ
 نابديدلا نيعلاو ضانلال املا نيعلاو رانيدلانيعلاو سمشلانيعنيعلاو قاسلا (

 ذخا الوهنيعب وهوهلاةبهسفن"ىشلانيعوهرايخ'ىثلانيعو سوساجلاو
 نبعو ةدإب نمعسأرو ةناعم دعب ىأنيعدعب ارآساطأالو هئيعب ىمه ردالا

 ةوخالانايعالا ون ومهفارشأموقلان ايعأوم أشلاء وكب نعلا نم سنجر قبلا



 نونلا باب# نيغلاو نيعلا لصف 01
 ظ نازيملافوتالعلا ين ودز وه راوترم ًالازين :امعأث ,دحلاىفو نيوبالانم

 ءارك الا فىيعىلعتن أ لاقيومجعما فورح نم نيعلاو ايوتسم نكيلاذانيع
 نيعب هباصأ لالا لجرلا نيعتو ىنيعىلع عنصتل وىلاعت هللا لاقاعيمج افملاو
 ءاملاو نويعل أغلب ىأ عابباب نم ناعّت>رفحو هنيعب همزل ىلا هيلع نيعتو

 لاس ىأ نيتحتفب انانرع نيعب ,عمدلاو ءاملاناع وهلثمءاملاتدلعأو نويعمونيعم

 لعل رويعمو صقنل اىلع نمعم كاذو نئاعوبف هنيعب هباصأ |عابباب نم هءاعو

 ءىشلا نياعو اهمقث انبعت ةْوِل وال نيعو ةلمجا نم هصيصخم 'ىّشل|نييعتوماقلا
 ءاننع ةأرملاو نيع عّمجاو نيعلا ناب نم ءلاعساو نيعأ لحرو هنيعلهأر انامع

 (نيغ 00 غل |لصف 8: ةكلسنب ىرتشا لج رلاناتعاو فلسلار هدكلابةنبعلاو

 ب رطباب نمهبأر نيغوز وبغم وهف نيغدق و برضهبابوهعدخ عسل | قهنع
 هسفن هفسىف روك دمها رعاوةناءغهئفو ىأر لاف يعد ىأ نييغوهفدصقن اذا
 هنمواضعب مهضعب موقل |نيغين أن باغتل او مثلا نم ةميتشلاكنبغل نم ةنيبغلااو
 نصغل |(نصغ) رانلا لهن ونيغيةنخلا لهأ نالةمايقلامويل نباغتل موي لي

 . :رصغو ةطرقو طرق لثم ةنصغو نوصغو ناصغأ هعمو رجشل | نصغ
 قتوصةنغلا (ننغ 3 ىحج ةينك ن دغلاوأ و ب رضهبانودءطق نصغلا

 ىأ نغأ د اوونغاريطلاقبهمشامخ لبق نم ملكشي ىدذلا نغالاو موشيحلا

 ليقهنمو ةنغاهتاوصأ ىف وبايذلا هفل أكل ذك نراك اذاهناليشعل ا ريثك
 هئبفراص ىذلا وهف نغمداو مط وقامأو ءانغ_شعلاو لهالاةريثكل أدب رقلل

 !ىأ اذك ىلعنيغ( نيغ) بشعم سصخداوىفالاباذلان وكي الو بايذل| توص



 ه2 نونلاب اب * ءافلا لصف
 نيعالاو مجعل افور> نم نيغل او لق ىلعناغيل هنا ثي دخل |هنمو هيلع ىطغ

 نيغ عما و ناصغالا ةقئام قر ولا هيد ءاشعةرحجشو رضخالا

 ةففلا ىف ا نافءامالب 0 و هكفلا ةقفلا "و

 ىأ 5 راق هيد وام رظنرل 0

 ىمسو مثوقرح ىأتانه“وملاونينم ؤملا| ونتف نيذل انا ىلاعت هللا لاقو نحتتمم

 ءام لاامهعس نم *وملاو+أ نم “وملاثي دخلا ىفو ناطيشل ااذكو ناتفل ا غئاصلا
 هب | ىلع اهمض ودحاو هنأ ىلعءافل أحتفب ىورب ناتفل ىلع ن اواعتبو رجشأل أو

 ناتفاو نودتفي رانلا ىلعمممويىلاعت هللا لاق قارحالانتفل !ليلحلالاقو عمج
 لاق ريتخ | اذااذكوهلقعوأ هلام هه ذفةئتف هتباص أ اذان وتفم وهف نتفو لجرلا
 هّتطدةًأرملاهتنتفو مزلبو ىدعت,ناتتف الااضي !نوتفل اواروتف كانتذو ىاعت هللا

 لاق قطا نع لضملانتافلاو فاال؛هتنتفأ ىمصالاركنأو اضيأأ هتنتتفاو

 نيدتفع نول وةبدجت لهأ و نييتافب هيلع متن |ام نولوقي زاجحلا لهأ ءارفلا
 ركب : لاب وقىف ام ةدئا ا وتقل مي 0 5 و تنتفأ 35

 مطو 01 هريخهلبق اموءادتبالاب عفرن وتفلا قاما ووك وتفملا 0

 وهفانتفت هتفوفرطلا ىنعم فلوالان ال كلوز م اىلعو ك رودس نك

 نأ لاقو ث رحلا نيروثلا ةلا ن ادفلا (ندف) ادح نوتفم ىأ نكفم

 زي ىذلانرفلا (نرف) تا يدا ١ او ثرحم قلارقبلا ىهورمت



 نونلاباب * فاقلاوءافلا لصف ه5

 ٠ (نعرف) رونتلا ريغوهو هعضومىلا سن ظيلغ زيخ وهوى رفلا هيلع
 ةنعارفلاةأتعلاوز وعرف تاعلكو رصم كلم سعصم نب ديل ولاس قل ن وعرف

 ةمالاهذهن وعرفان ذخ أثر دل |ىفوركموءاهد ىأ ةنعرفوذوهو نعرف:دقو

 رسكلإب نطفوةنطف مضلاب نطفي 'ىشللنطف لوقت مهفلاك ةنطفلا (نطف)
 اهمذو ءاطلارسكب نطف لج مام ءافلاحتف ةياطن و ةناطفو اضب أ ةنطف

 سانلار يغىفلاقيو بلاغ صاخ هدعش دحلاهب ىمس مسا نعةيانك نالف (نلف)

 نينافالاوعاون الا ى هونودفلادحاو نفلا(ننف م اللاو_فل الانةء القل ون الفلا

 لجرلا "نتف اون ونف وذ ىأ ننفتم لجر و هقرطو مالكلا سانجأ ىهوبيلاسالا
 نانقالا هعمحو نصغلاننفلاو نينافالابءاح قتشان زوب هتبطخ ىفو هئادح ف

 كعب نيا (ىآ) ةنفلا دعب هتمقل لاقي وتاءاسلاتانفلا (نيف) نئافالا 3

 نابقلا (نبق) #فاقلا ل صفؤ## هلبوطرعشلان .> نانبف لجرو نيا
 رعشلان مةلصخل ااضي أن رةلاوهريغو روثاانرقلا (نرق) برعم ساطسقلا
 نرقلاو ىورلا دنكسابقل ندنرةلاوذو ناتريفضىأ نائرق لجرلالاقبو

 ىلع ىأ قر قىلعوه لوقت نسلا ف كاش نرقلاو ةنسنول الث لبقو ةنس نونا
 رعاشلالاقدح اونامز لهأسانلا فنرقلاو ىنس

 بيرغ تنافنرقىف تفلخو مههفتنآىذلا نرقلابهذاذا
 *ىيثامهبف نيتحتفب ةلفءلاو لفعلا تلق# ىعمصالا نعةريغصلاةلفعلا نرقلاو

 - ءالفع ةأرلاولاج رلليتلاةردالاب هيبشةقانلاءايحو ءاسنلا لبق نم جرخي
 | بيعوبف ضرالاباصأ نافاهو دعق | لاقف نرقاهب ةيراحىف حرش ىلا مصتخاو



 همه نونلابان# فاقلا لصف

 نين رقلا وذىمسهنم ليقوس أ رلابناحنرقلاو جدوط انرقنرقلاوالفالاو
 قاهتمو ديساملوأواهال_عأ سمشلان رقو هينرق ىلع ب رضف هللا ىلا مهاعدهنال

 ىنرقلا سيوأ هنمودج لهأ تاقيم وهو عض ذومكب رحتلا ,نرقلاو عولطلا ظ

 هيلعدشن ًاوىعمصالا نعلن ءارلان وكسب سيدهم ىفوهتاق# هنعهللاىذر

 وهونرقلانبسنرقأ لج ركالوذ ردصم اض آنرتلاو برغا|ىفهةيقحواتسب ْ

 ةيرقلاو ةعاجشلا ىف كؤفكر رسكلاب نرقلاو برطهبابو نيجاخل نورللا ْش

 نيبنرقو لصنلاةنرقو لمحلا ةنرقلاقي ءئشث لكن مصخاشلاف رطلاءضلاب

 هاصو'ىشثلا/ىشلان رقوامهنبب عج يأانارقرسكلاو مضل ابن رقبةرمعلاوجحلا |

 نين رقم هللا لاق ةرتكلاددش لاب ىفىراسالاتنرقو رصن وب رض هبابوهب
 بك اوكلانارقهنهو هتبحاصانارقهتنراقوهريغب ءىشلان رتقاو دافصالاىف ٠

 هلنرقأو رك ذدقو جمل انا ر قباب هبابوام لك اتنين رم نين رقتن أن ارقلاو 1

 بحاصلانيرقلاو نيقيطم ىأنبن رةمهلانك اموىلاعت هللا لاق هيلع ىوقوهقاطأ
 امربأ لاقيلك الا ىف نيترمتنيب عمي ىذلانورقلاو أسما لجرلا ةنيرقو |

 فنرعتلاو ةمجعافرصنرالىنغلايف لئلا هببرمضي لجرمسانوراقوانورق

 ةنطاقوناطق عجاو لخدهبابو نطاق وهف هنطوتو هب ماقناكملاب نطق (نطق)

 نيكرولا نيبام كيرحتلاب نطقلاو بيزعو بزاعو ”ىزغوزاغ لئمنيطقو
 ضرالا ةنطقملاو هيف ةغل ءاطلا مغب نطقلاو هنمصخ أ ةنطقلاو فو رءمنطقلاو

 ههبشوس دعلاك ىناطقلاةدحاورسكلا(ةينطقلاو نطقلااهيف عرزي

 (راتخ -؟ه)



 نونلاباب * فاكلاو ىاقلا لصف ه5

 ةبطرلا ةعرقلاةنيطقيلاو هو“وعرقلا رجشكت ابنلا نمهل قاسالام نيطقيلاو
 ىنوهو اهافق نم ع ذتةاشلا ةنيفقلا (نفق) رصم لهأةغلب عدلان وطيقلاو
 رجافلا ل جرلا لمعت س ىلا هنعهللا ىذررمع لوقو ىجخنلا مهاربا ثيدح

 ةدئاز نولاو هسمأ عبتت ىلع ىأ افق ىلع ىنعي هنافق ىلعن وك 1م هنو قب نيعتسال
 ا |ذك لعفت نأ نش تن لاق (نقز ه,نزويىذلان ابق برعم وهدسسعوب !لاقو

 2 تلقوأ مملات رسك ناف ثنؤيالو عمجيالو ىنثبال ريدجو قيلخ ىأ ملا جتفب

 نانثالاهيف ىوتسيماوب ا ووهكماذادبعلانقلا ( ننق ) تعم و تينث نيف
 ظ لبحل ا ىلعأ مضلابةدقلاو ةنقأ ىلع عمم نانقاديبع اولاقاعروثن ؤملاو عمجاو

 ١ سبلو نوناقدحاولالوصالانيناوقلاو ىنانق عما وبا رشلا هيف لعجيام
 ةينغم ةمالاةنيقلاو دمعلااضيأ نيقلا ون ويقهعمج ودا دخلا نيقلا(نيق) ىلر عب
 ناتكلا (نتك ) :*فاكلالصف## نايقلا عّّطاو ةينغمريغوأ تناك
 (نفك ) ديلبلا هبههششيو فكوينوذربلاندوكلا (ندك ) فؤرعم
 لخدهباو ىتخانك (نك )انيفكت تملا نفكدقوفورءمنفكلا
 نومكلاو فد ىأ بلقلا نمتكم نزحو برحلا ىف نيمكلا هدمو

 لعجوىلاعت هللا لاقنانك عم اوةرتسلا نكلا (ننك ) فورعمديدشتلاب
 مهمولق ىلع اناعجو ىلاعتهللالاقةيطغالاةنك الاوانانك ١ لابجلا نم

 درهبابو نمشلانمهناصوهرتس“ىشلا ؟يناكلانانكدحاولاوةنك أ

 ىفو نكلاىف دحاو نمعهنك ًاوهنك د يزوبألاقو هرسأه سفن ىف هنك أو



 ه7 نونلاب ا, * فاكلا لصف

 لعجم يتلاةنانكلاو نئانك اهعمج ونبالاةأ سما حتفلا,ةنكلاواعيمح سفنلا
 نوناكو دقوملا ةنوناكلاو نوناكلاو رتتسا نكتساو ناك او ماهسلا اهبف

 ةصقانناك (نوك )ءورلا لهأ ةغلب ءاتشلا باق فن ارهشرخ الانوناكولوالا

 ذمهف رعأانأ لوقت ربخملاجاتحتالو عقووث دح ىنعم ةماثوربخ ىلا جاتحو
 ةانعمو امن مدير ناك قار تك دك" ًاتلةدئاز عقتدقو تأ ناك
 مطوقوةنونيكو ان وك ناكلوقتوامحر ار وفغهللاناكوىلاعت هللا لاق قاطنم ديز

 نونلاّتف ذح مث نكمل ىتف واولاّتف ذه نانك اسوتتلا نوكيمل ههصأ كير

 زاجأو لجر لان كيما ولاقفاه وتبث ن ونلا تكر حن اذاف لامعتسالا ةززكل افيفخم
 دشن أ وةكرذلا عماهف دح سنوي

 مانرلادقع كنع نفع سيلف © فلا ةمه متاحا |كنماذ

 هنف لعلف هجولا أ ذه ريغ ىلع ثرىف تبلاا ذه ىلاعتهللا همحر درو ا دقوتلق#

 امهظافلآضءب ىلعنارعاشلا دراوتناتسامهلعلو دحاوتس وهو نادر

 ها اديزىتالا نركب يف ءاتتتسالا عدي نوكالو كان لوقتو

 عض وم لصفنم اريمضلا عضتاياتنكو هتنكل وذو ثتةكعدي خا غاز" وكشف

 ىلؤدلادوسالا وب[ لاق لصتملا

 اهماكعان زحاهاخ تبر * ىننافةاوغلااهيرشنر اعد

 اهنابلب هما: دغاهوخأ * هناتدنكتوأابحرالاذ
 ةلزنملا ةناكملاوءوضحلاةناكتسالاوزاوك الادحاو نوكلاو بيب زلا ىنعي

 ولو ىلاعتهللالاقعضوملاةناكملاو ناكللاوةناكللا نين الف دنعنيكمنالفو



 نونلاباب # ماللاو اكلا لصف هم

 ةيلصأ تموت مطامعت سا ىفمملاموزاراك املو مهتتاكمىلع مانخلءاشن
 ىلا بسن هناكنك خاشاذا لج اللاقيو نكس نيكسم ا ىف ليق كنكمت ليقف
 لاقاذك ىنامشىفتنكهلوق

 نجاعوتنكءراالاصخرشو * انجاعتحبص ا وايتنكت حبصأف

 ىأبتك باب نم نهكدقو ةنيكو ناهك عمجاوفورعم نهاكلا (نبك )
 ريا فك اهانعمني اك ( نك ) انهاكراص ىأ ف راب اب نم نيكو نهكن
 سنج مسا نبللا (نبل) ماللا ليصفإلل اهف ةغل عاكنزوب ناكوماهفتسالاو

 ةريزغلاوةئيكبمأت ناك ةريزغنبللاتاذلبالاو ةاشلا نمنوبللاونابلأ عمجاو

 ةيناثلا ة:سلا لمكتسا اذا ةقانلادلو نول نباو برطباب نمتنمل دقوةئمل
 ةركن وهو نيلاطراصفهريغتعضوهمأ نالنوبل ةنباىئنالاوةثلاثلا فلخدو

 رصنو برضهيابو نيللااقسنبال وهفدنلو نوبلانبالاقيفماللا,فرعبو
 اذهو نيالا مدنعرتكموقلانبلأو رماوذ صان لجرك نيل وذاضي | نبال لجرو

 وأ هلايعلانبل بلط لج رلانيلتساو ةاشلان بل هياعرتكي ىأحتفلاب ةنبلم بشعلا

 برعلا نم تيكسلا ننالاق ملكو ةلك لم نبل عم اواهيىنيد ىتلا ةنبللاو هنافيضل
 بلاةنيلملاونيللا دخت |انيبلت لجرلانيلودبل وةدبل لش نبل وةنبل لوقب نم
 ىعملاو هتقينب صيمقلا ةنبل بيدهملا ىف تلق# هنايرجصيمقلا ةنبلو نبللا
 همآ نيلبلاقبالو همأنامابهوخأ وهلاقب عاضرلاك رسكلاب نابللاودحاو

 ةضفلا مضلاب,نيجالا (نكل) لبج نانبل وةجاحلا ةنابللاو ردنكلا مضل نابللاو
 مطقهبابو بارعالا ىفأطخخا نحللا (نحل) تيمكسااوايرثلا لها رغصمءاج



 2: نونااباب # ماللا لصف
 دحاو اضي أ ندللاو ةتطختلانيحلت لاو“ يطخم ىآاضب !ةناخ ونا نالفلاقبو

 قنل دقوبرعلاز وحلب نارقلااؤرقاثي د ادنمو نوحالاوناخلالا

 ةءارق مهنسح |ناك اذاسانلا نا وهود رغواهب بط اذا عطق باب نم هتءارق

 لعلو ثيدحلاىفوب رطبا, نم نأ دقو ةنطفلاءاحاحتفب نحللاوءانغوأ

 ىحو هنعهميفب ال وقهللاقهل ءرط واط نطف |يأرخ الا نم هتجح نمل أ ؟دحأ

 لوقو“ هاباوههنْلأو برطهبابوهمهف ىأهنعوه هنو عطق هبا وهريغىلع
 انش ناكامثي دخل اريخوان # ايحأ نحلتو عئارقطنم ىرازفلا

 اهتنطف نم هتهج نعهإب ريف اهب د ىفض رعت وهريغدد رب ىهو ءاكتت اها دبررب

 (ندل) هانعمو هاو ينفى لوقلا نأ ىفمهنق رعتل وىلاعت هللا لاقام ابئاكذو

 ريغ فرظوهوةياغلاوهىذلا عذوملان دلو مخل ابن د حامر ونيل ىاندلحمر

 ىلاعت هللا لاق راف ورح نماهدحو نههيلعاولخ دا دقودنعقل زنع نكمتم

 ندلاولاتو داوادا ون دلت اغا ثالثاوبف واه دعبام ضةخن ةفاضم تءاج وان دل نم

 ىنكي دقومالكلاةحراجناسالا (نسل) ةداخةودغالااهب اويصنملوةودغ

 نم وةرمحأو رام لثمةنسلأ ةنالثلاق» رك ذ نُف دئنح ثن ؤمف ةملكسلا نعدب
 نم نسل دقو ةحاصفلانيت>ءتفب نسالاو عرذأو عارذ لثم نسل ثالث لاق ثنأ
 ناسللاو مهنعملكتا ناك اذا موقلاناسل نالفو ن لو نسل وهف برطباب

 نم داعبالاو درطلا نعالا (نءل) رصن هباوهناساب هذخ هنسا ون ازيا نال

 ىهو لالاق حاحصلاةرابعوخسنلارئاسىفاذكهىرازفلالوقو هلوق ؟
 ةطمو ا عما | ةرهاط



 نونلاباب # مملاوماللا لصف 0066

 ةأرملاوز وعلمونيعل لجرلاوتانءلوناعل عم أو مسالا ةنعللاو مطق هيابوريخلا
 يفو سانلالزنمو قيرطلا ةعراقةنعلملاو ةلهامملا ناعللاو ةنعالملاواضب نيعل

 ةنعلو اريثك سانلا نعلبةنعل لجرو ثدحل | دنع ىنعب نعالملا| وقتا ثيدحلا
 ةيناقل هذخأهنةلتو هف هبابو همهفمالكلا نقل (نقل ) سانلاهنعلبن وكسلاب

 نيب نكلأ لجرلاقب ىعوناسللا فةمجعةنكللا (نكل) مهفتلاكنيقلتلاو

 كاردتسالل فطعف رح ةايقثو ةفيفخ نكل وب رطبا, نم نكل دق ونكللا
 مف رتو مسالا بصنتن ا لمع لمعت ةليثلا ن االا فن دعب اهب بجوي قيبقحتلاو
 امو لكك دقا رم نكل ديز لكتام لوقتباهيالاو ىفنلادعباهم كر دتسيوربخلا

 ىر هللا وهانكل ىلاعتهلوقو لمءتالةفيفللاو ءاحدقارمع نكل ديز ىقءاج
 فرح نل(نل) كلذلدب دشتلا ءاف نان ونتقتلاف فلالا تف دخان نكل هلصأ
 ةرم اوداوسلاكةئيهنوللا ( نول ) موقتنل لوقتهب بصنب و لابقتسالا ىفنل
 راهفادب اذاانولاترسلا نولودحاو قاخ ىلعتشإال ىأن واتم نالفو
 ةنيل :دحاو عم وه شفخالا لاق لخنلا نم ب رضوهو لقد |نوللاو جضننا

 ةنيل نم مءطقام ىلامتهلوق هنموءابواولات يلقن |اهلبقامرسكنأ انكلو
 ؤ ناليقوةنوشخلادضناللا ) نيل) نيلابعمج ود وجعلاىمس نيمساهرعو

 انيل هريصهنيلاآو اشيلتئىشلان يلو هنمفنفخ نيلونبل ؛ىشوانيل نيلبءىشلا
 انالو ةشالمهنالو هلوطأو هلاطأ لثم ماّعلاو ناصقنلا ىلع اضيأ هنالآلاقبو

 زمهعالو زمه ةنؤملا (نآم) 36 ملا لصف ع قلك هنيلتو انيل هدعهنالتساو

 بأن نم مهتنم لاق ة ةزمطا كر نمو مهتن ؤمتلمتحا عطق باب نم هموقلاتن مو



 تان ١ لوسابإب # محال صن 2
 ةالصلا لوط ناهنع ىلاعتهللاىض رد وعسم نبا ثيدح فو ةمالعلا ةشااولاق

 اذا نيقلاو فن دا ل ور ق2 لكمرلا ةقفاومم هلك اطل رمنقو
 نأ الا ةيلص | ميملانال ةنيعمنزو ةنئلاقبن أ ىدنعءهقحو نونلادب ددتن

 كلذل ةقلخم ىأءاتلاب ةتتملو قةبديزو:ناكوب املا اذهرغنمهلصان وكب

 0 "”ىشلانآم (نتم) ةارحوةردحمو

 عضوم ةنالا(نثم)ثنؤيرو ا لي م و بصع نم لامشو ناك :نعياصلا افنتكم

 هنع ىللاعت هللا ب ةجاقمي دش فدل كوشملل قلوبا

 وهف اضيأ ةناحو لخد باب نم نحمدقو عنصامناسن الا ىلا الن آن وجا (نحب)

 فرصنم هناللا_عف وهولدبالب ىااناغمذخأ مهوقو ناحت هعمج و نجام

 ىنس ىقلاةلاحملا ىهت كسلا نب لاقواهيلع تس لاب الو دلا ن ونجنملا( نجنم)
 ةركللا ةلاماتلق * اب ف ةغل نينجنملاو نيجانم اهعمجو هلؤم ىهو اهملع

 ناسنالا اهم نحتم | نحلاةدحاوةنحلا(نحم) لبالا اهب ىقتست ىلا ةميظعلا

 ناكملاب ندم (ندم) ةنحلا ممالاودربتخ !هنحتماو عطق باب نم هنحت و ةيلب نم

 القثمو اففم ندموندنو زمطلا نئادمابعمجو ةن دملادهنمو لخد هبايوهب ماقأ

 راصم الارصم لاب م اندم نئادملان دم نالفو تكلم ىأت ند نم ىهلبقو

 نمو هزمهةماقالا نمهلعج نملاقف نئادم زمه نع ”ىوسفلا ىلعاب!تلأسو
 هللا ىلص لوسرلاة ندم ىلا ةيسنلاو شياعم زم بالا كه زم م كلملا نم هلعج

 قرفلل ىنئادم ىر.كنئادم ىلاو ىنيدمروطصنمة ندم ىلاو قدم ٍاسوهيلع
 نم "ىلا ىلع نرم(نرم) مالسلا هيلع بيعشةيرقنيدمو طلتخالبك اهني



 نونلا بأ # مملالصف لصف 6م و

 نراملاونيملل لان يرعلاوناللاةنارملاو هملع رمتساو هد وعئاضم أةن اسمو لخ دباب

 ةنأرم ةدحاولا حام رلامضلاب نا رلاو ةصقلا نع لضفو فنالا نمنالام

 (نشم)ةرطملا اضيأ ةنزملاونزم عما وءاضيبلاةباحسلاةنزادبزوبأ(نزم)
 الو ةفاضالاب ناثملا بطر لك أت ناشرولا ةلعب لذا فورعنا نم عونناغلل

 ةدئأز نب نعموه جرحالو نعم نعش نح مط وق ( نعم ) ناشملا بطرلا لقت
 امهوحمو سافلاو ردقلاك تيبلا عفانل عماج مسان وعاملأو برعلاد وج اناكو

 لاق نوعاملان وعنعو ىللاعتهلوقو ةعاطلااض !نوعاملاو ءامااضب آن وعاملاو

 ةاكزلاو ةعاطلاءالسالاىفو ةيطعو ةعفنملك ةيلهاخلا فن وعام |ةديبعوبأ
 ىف دعابت سرفلا نءماوءاطا نع ضوعملالاو ةنوعمن وعاملا لص لبقو

 قبسام ىلعهتطاستسا اذاءاملاّت نع نمل وعفم وه لقو راج ىأنيعمءاموهودع

 هنم هنكمأو انكم ءىشثلا نم هللا هنكم (نكم) ماشلا,عضومناعمو نيعىف

 ىأ ضوبنلاهنكعال نالف و نعم هنم نكمو ءىشلا رم لج لا نكمتساو ىنعع

 ةدحاو فاكلا سكي ةنكملاو ذاشريمالا دنعهنكم ااممطوقو هيلع ردقنال

 وبألاق مضلاباهنانكمواهمانكم ىلعريطلا اورق ثيدحلا ىف وتانكملاونكملا

 تانكملااماف تانكو ىهاءاوتانكمريطالفرعنالانا بارعالانمهريغوديز

 لمحتنأ بابضلل نمل ناكناو 0 عون |لاقو بامضلل ىهامعاف

 ريهز لوقكو لب الت رفاغاإ | امناوىش ةيحللا رفاشم مط وقك كاذب هيبشت ريطلل
 ىلعهيدا رينز وجيولاق للاخمهلامتاو # قت هرافظأ ديلدهل * دسالا فضي

 املااوتةةانالواهو رج زءالف امل ىىلاعت هلل اها عج ىلا اهعضا وم لع ىأاهتنكمأ



 ه 0 نودلاب اب # مملا لصف

 نكماملا وهف كلذعم ف رصنا! اذافمهارباو رممكب رعم ىأ نكمت ههنا مسالا ىف

 بصنلاب هفلخ نسلج كاوقك اف رظةرمو امماةسملمعتس ىأ نكمتمهنا

 ىفلمعتسالىذلا وه نكمتملاريغواف رظح اص, عض وم يف عفرلاب هفلخ هساجبو

 امهيف بصنلاباحابصهدعومواحابصهيقل كإوقك اف رظالااف رظحلصي عضوم

 ا ةوعطعقلا نملا 5” 6 : 7 0

 هي كوب هيو 57 در4ا 0 0-50 100 هللأ

 ددملا عطقتاهمالةينمااضي نونا ورهدلاز ودملاونانتمالاريثك ةنونم لجرو
 عم اوزالط روهوانملان اأو اعمجوةدحاونوكتوةث *وم ىه وددعلا ص قدتو

 لاق ى مي وبلا ن كاد د نابج 'رتلاك ٠ نا و نائما

 جالعالب الهسلبث 78 000 1 م 12ظظ0

 هي ع نم )ن ه) تس 0 أ

 هيي بلا دو يعفيسسلا#



 نونلاب اب * مما لصف ه6ه؛

 . ةياغلا ءادتبال وهو ضفاخ فرح رسكلاب نمو نسحناسناب ىأ نسح نع

 كل وةك ضيعبتلا وكت دقو ةفوكلاىلا دادغب نم تجرخ كلوقك
 لجرنم ةرد هلل كلوةكريسفتلاونايمان وككدقو مهاردلا نممهردلا اذه

 ىلاعت هلوقو هنعةمح رثو هردكلوق ىفىنكملا مسالل ةرسفم نمز وكتف

 ضيعتتال ةناثلاو ةياغلا ءادتبالىلوالافد رب نمابرف لابج نمءامسلا نملزنو

 دحأ نم ىتءاحام كلوقك اوغلا ددكو ننملخ ديدقونابسلاو ريسفتلاةثلاثلاو
 ىأناثوالا نم سجرلا اوبنتجافىلاعتهلوقو نءامهندك ألجرنمهحوو

 ىف شفخالالاقو زخنمبون كلذكو ناثوالاوهىذلا سجرلا اوذتجاف
 هللا لعجام ىلامتهلوقو شرعلا وح نمنيفاح ةكمالملاىرتو ىلاعتهلوق
 هسفن اديزتيأرلوةناك |دكوت نم لخدأ ام اهف وج فنيملق_:ر٠لجرل

 ىلع سسأ دج. مل ىلامتهللالاق ةنسذنم ىأ ةنس نم هتبأرام برعلا لوقتو

 ريهزلةوموبلوأن .ىوقتلا

 ٌْ رهد نم وججح نم نب وقأ رج |ةنقب رايدلا نمل

 نم مطوقو موقلاىلع ىأ موقلا نم هانرصن وى لاعتهل وةك ىعىنعن وكس دقو
 اهضعب بوشر! فورح نالانهءابلاعض وم عضو رجف رح نثتاعفامىفر

 ءاقتل الءاللاو فل الا دنع هن ون فدحن نمب رعلا نمو ىنعملا ستي ملاذا ضءن نع

 هتبافكي ماقو هتن ؤم لمح هنام(نوم) بذكلا نم ىأب ذكل ملوةيفنينك اسلا

 رسكلا,ةنهملا ىناسكلاوديزوبأ ىكحو ةم دخلا حتفلابةمهملا (نهم ) لاقدبابو
 ىأ ةنهماموف حتتفلاب مهنمموقلا نهم دقومداخلا نهاملاو ىتمصالادركنأو



 66 نونلاب اب *واولاون ونلا لصف

 بذكلانملا (نيم) ريقح ىأن يهم لج ودهتا ذتب !"ىشلا تدهتم او مهم دخ

 نئام وهف عابباب نم لجرلانامدقو نوسنونظلارك 1لاقنوسمهعمحو

 هباب نم 'ىشلانتندقو ةهمركلا ةحتارلانتدلا (نتن) 6نودلا لصف نويمو
 نيتانمموقو ءاتللاعابت| ممل نيك ناسو ناش ويف ةكداواض انتو فرطو قوه

 ءاقتلال مضلانءرخآ كرو هظفل ريغ نمانأ عمح نحن (نحن) هشنأاماولاقو
 مهمعةيانكن حنو عمجلاةمالعىهىقلاواولا منج نم ةمضلان الن ينك اسلأ

 ب قمنب سنويبقلنونلاوذو ناندو ناونأ عم اوت وحلانونلا (نوت)
 تادايزلا تورح نمو معلا ىووح نوف وخ نوالاو مزاجعلاوةداضلا

 ان , وت مسالا تن اون لوةنولصالاى هماع وافنخمو اودفسنك" ًاتلز وكدقو

 اذاسلقلا فق رعنيتولا(ناو)#واولا لصف ءامسالا ىفالان وك ال ني ودتلاو

 معقتراام ةنجولاو نيتنجولا ةميظعلا ليقوةديد كلا ةقانلاءانجولا (نجو)

 اضيأ ةنزودعو باينم“ىشلاززوو فورعمنازيملا (نزو) .نيدا نم

 نورسخم مهونزووأمثولاك اذاوىلاعتهلل|لاق نالفل تنزووانالف تنزولاقبو
 مقو اذك لقنلا ىفالةمسقلا امهر د ىواس هنأهانعمّتلق «امهردن زياذهو

 قدواسشتاو ل ذعت عا ةضوعب حانج هللا هنعنزئاين دلاتناكو ثي دخل اهنمو ىل

 لعناك اذادذهنزاوادهو اازووةءزاومنيئثشلان و نزاوونزاومثردو



 نودلابا. * ءاطاوواولأ لصف هن

 ةجوسنملال يقو ةجوسنملاعردلاةيوضوملا(نضو)هلثم نسوتساونانسووبف

 ناسنالا لح نطولا ( نطو ) ةنوضومررسلعمىلاعتهلوق هنمورهاوجلاب
 اهذخنا ىأاهنطتاواهنط وتس اواهتطوو ضرالا نطوأو اهضب ام مغلاناط وأو
 بركلا دهاشم نم ديشملا نطوملاو ديهغلاك “ىشلاىلع سفنلا نيطوتوانطو
 رئاطلا شعمتفلاب نكولا (نكو) ةريثك نطاومىف هلا عرس هن دقل ىلاعتهلل لاق

 شعريغىرئاطلا ىوام نكولا ىبمصالالاقوهلثم نكو ملاورادجوأ لبج ىف
 دعو باب نم نه و دقو فعضلان هولا (نهو) شعىفناك امءارلاركولاو
 هريغهنهوأو 4بيف ةغل انهو نهم رم كلاب نهووم زاب و ىدعةبهريعهنهوو

 ردي نيح وه ىتمصالا لاق ليال فصن نم وح نهوملاو نهولاوانيهوت هنهوو
 ناتهتلارضنلالاقوةعدلاك ناتبتلاديزوبأ (نته) ة#ءامطالصف 9 لبيللا
 سلج وب رضهبابو رطق ىأ عمدلاو رطملانتهلاقي دوعي مث رتفيمث ةعاس رطم
 ىمصالالاقوةميركناجهةأ سما (نجه) نوتهو نئاهباحسواضي ا اناتممو
 هسفىلاه دب ناح لك و هف هناجهو ىانج | ذه هنع ىلاعت هللا ىذر لعل وق ىف

 نم ن وكن ام اليخ او سانلا ىف ةنجطاو ةنجط ا نيب نيجه لج روهرايخ ىنعي
 اننجه داولاناككلذكت سل مالاو ايركىأ اقيتعب الا ناك اذافمالا لبق
 مسالاوهحلاصدنداه (نده) هحيبقت مالا نيجهم وبالا لبق نم فارقالاو
 تن نونلطا )ّن اه) لغ ىلع وكس ىأ نخد ىلعةب ده مطوقهنمو ةبدطا

 نمآ ىفقبسهمامتو فوحلا | نمهريغ نما نموهودهاشلا نميهملا (نمح)

 انين وملاو اوه ضرالا لع ىشجنالفو راقولاو ةنكلانوملا (نوح)



 هواأ/ نونلاب اب * ءاملا لصف

 * دودو نب ايوب ةنلاع هلا وهو تكي ا نوع نقلا تاغ ؤ أك ردنعم

 هناهأو ناوطا.ضلابنوطاو نونيل نونيهموقو ففذ نيهو لهس ىأ نيه

 ناهتساو فءض ولذى أ ةنابم هيف لج رلاقبةناب اوناوطا مسالاودب فختسا

 حتفب نواطاو كلسر ىلع اع ىأ كتنيه ىلع شما لاقي وه رق>تساهءنوابتو هب

 كيلا ذا ورو ملاوعلا نقي ءاملا لصف 98 برعم هيفقديىذلاواولا

 انأو ىنعم هلك تنةتتوتنقيشساو تنقبأو برطبابنمرمالاّت نقب هنملاقب

 ١غ عا (نع) نظلاب نيقيلا نعو نيقبلا نظلانعاوربعاعروهنمنيقب ىلع

 لاو ينل ذوقه بفلالاو ةندخ و نفود :مهيلا ةبسنلاو ب رعللدالب
 لثم د را ا ا دو هقاو ةنويسس لا ناهي

 0 ىلأ اذانمايو انممتن و لجل نعأو | آسصاونونامتو ةينامت

 لقنالو ةنع مهب فخ ىأ كب احصاينالفاب نمايلايانعهرس ىفذخ ا اذا اذكو

 ىلع نالف نعدقو ةكربلا نعلاو نولا ىلا بسنت ن متو هلوقت ةماعلاو مهم نمايت
 رسكلاب مهتماياضيبأ مهنعيو مهماعاكرابمراص ىأن وميم ويف هلعاف مسرلام ىلعدموق

 رسرالا دضةنميملاو نميالاو ةرسسلادضةنعلاو كربت هب نمتو نماي وهفانع

 هللا ىذر سابع نبالاق نيعلا نع اننوتات ىلاعتهلوقو ةوقلانيعلاوةرسيملاو
 ىتألنعاتوت اتدارأهن اك انتلالضان نون زتف نيدلا لبق نم ىأامهنعملاعت
 اذا | وناك مهم :الك ذب تيمساعا لقناعأو نيأ ع 5 ومسقلانيعلا ولبسلا

 ملاذ رظ 51 تلعجن او هبحاص نييىلع هنيك مهم "رعاك ريخا وفلاع

 عضو مساءهللا نع أ وهريغوناسنالا ني نيعلاو عمجداكتتالف ورظلان ال هعمج



 ءاطاباي# فلالا لصف هدو

 زك دنع ل صوفا هفل اوني عج وهون ونلاو ميملامضي اذكه مسقلل

 هنم اوفذحاميرو اهريغةحوتفم لصولا فلآ ءامسالا ىف ءىجيملو نييوحنلا
 هللا ماولاتف اهدحوميملااوقب أ مرو اهرسسك و ةزمطا حتفب هللامبأ اولاقفنونلا
 امهحتفب هللا نمو نونلاو مملامضي هللا نما ولاقاميرو اهرسكو ممللا ضب هللامو

 قيس نعأ نيعلا عمو لعفاالهللانيمينول وقب وامر سكب هللا نمو

 1 ة*6ءاط أ باب

 ةهالا امهيف حتفلا,هل ايهلأ(هلأ) ريكلاو ةمظعلا ةهسال( هبأ) 6 فلل الا لصف
 ةزمطارسكب كتهالاوكرذب وامهنع ىلاعت هللا ىذرسامعن.|ًارق هنمو دبع ىأ

 لعمالاهاصأوهللاانل وقدنتمو دبعب ناك نوعرف زن !لوقيناك و كتدايعوىأ
 تلخدأ اماف هب تؤم ىنعمب ماماانل وقكدوبعم ىأهول ًامهنالل وعفم نعم لاعف
 اهتماض وعاتناكولو مالكلا ىفهترتكلاافيفخت ةزمهلاتف ذح ماللاو فل الا هيلع

 اميخفت اهموزللءادنلا ىف ةزمطاتععطقو هلالا مط وق فض وعملا عماتعمتجا|ل

 ىلع دب ولاق ضوعماللاو فل الا نال وقي ىودنلا ىلعاب آت عمس ومسالا اذه

 مسقلا ىف يرعتلا مالىلعةاخادلا ةلوصوملاةزمه لا عطقل مهم زاجتسا كلذ

 ض وعريغتناكولاهنا ىرتالأ ىلر فغا هللأايو نلعفتل ّلأفأ م طوق كلذوءادنلاو
 . كلذزال فرخلاموزللز وكبن از وج الولاق مسالا | ذهريغىف تبنت اكتبثت+

 / ةحوتفم ةزمهاهنال نو ,نااضب ازوجنالو اولاو ىذلاةزمه مطقتنأ بجوب
 ةح وتفم ىهو لصوة زم ىعىتلاهللا نعاوهللامب|ىفز جيك ةلوصوم تناكناو

 ا

 عطقتنأ تجوب كلذن ال لامعتسالاةزكل كلذز وك,نااضي از وج الولاق



 ه6 ءاط باب #* لالا لصق

 يضل هب تصتخأ ىنعا كل ذن |انماعف هل هطامعتسا ركام اذهر غياض اةزمم لا

 فودحلا ف رلانم ض وعملان وكب ن نم ىنعملا كلذ لوا قالو اهريغ يف

 هللاءاشن ادعب هرك ذنامىلعاهالهاصأ ن وك, نأ هيوبيسز وجوءافلاوهىذلا

 هيف اولخ د أو ءوفرصاعبرومالو فل ألو فورصم ريغ س مشلامسأ ةهالاو ىلاعت

 #١ ا ؤ:نأ ةهالالااناجعأو# ىلعوأ ىدشن أو ةهألالا اولاقفماللاوفلآلا

 مص مس ارسنلاورسن كلذ نم اهطوق سو فنرعتلاماللوخد قرئاظنالو
 كل ذباومس مانصالا ةمل ًالاواهايا يتدابع واط مهميظعتل ةهال اه دنت يل اكو
 ىف تلا ةيلغامال مهماداقتعا عبتت مهئامسأو اهلقحي ةدامعلا نأ ا

 ترطهنابو ريحت ىأهلأ لوقتوديعتلاو كسثتلاهلآتلاو ديبعتلاه ل اتلاوةنسفن
 سامعنبأ ارقوبرطباب نمهمأ دة ونايسنلاهمالا (همأ) اطوهلويهلوهلصأو

 رقأ ىنعع همأ ىرهزلاثيدح امامأو ادع داوامهنع ىلاعت هللا ىضر

 تامأوتابمأ عمجلاومأ طوق لصأ ةهمالاو ةروهشمريغ ةغل ىهف فرتعاو
 اميروعجوت وهامتاوواولاةنك اساذك نمهوأةياكشلا دنعمطوق (هوأ)
 ءاطاا ودكسواهورسكو واولا اوددشاعرواذك نما اولاقفافل ا واولاأ ولق

 هبضعبو دمالب اذك نمتوأ اولاقفءاطاديدشتلاعم اوف ذحاعروموأ اولاقف
 ةياكشلاب توصلا ليوطتل ءاطا ةنك اسواولاتفوديدشتلاودملام”وأ لوقب
 ه”وأتو اهموات لجرلاه”وأ دقو دمبالو دعماتوأاولاقفءاتلا همف اولخدأ ارو
 لعف مسا هيأ ( هنإ) مجوتةهأءأو دملابةه الاهنم مسالاو ه”وألاقاذااه”وأت

 انث دح هب |تلقف تن "ون تلصوناف لمحعوأ ثي دح نمةدايزلا ل طهانعمو مالا



 مكسب ايار رو تايه ىنعمب تام لوي 0 نمو تنويه
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 لاثم لع توهرب يسال ن انام 3 نم هل وطةدم َى استفو و

 ى رب ريخ ثيدحلا فو رافكلا حاورأ اهيف لاقي, تومرضحم رب تومهر

 توربس لثم توهرب لاقيو توهرب ضرالاى رب رسو م زمر ضرالا

 هيااوردصلاةمالس هيلعتساغىذلاوهو ةهالبلاو هاملانبهلب الجر (هلب)

 ىهلملا نعي هلملاة نا لهأ زك اثي دل ايف وءايلب ةأرملاواضب ًادلمتو عسوب رط

 هسفن نمىرأ هلابتو ةرخ الا سمأيف سايك مثواه مهمامهاةلقلاين دلا مأ
 ثيدحلا فو ىوساهانعم لبق و حتفلا ىلع ةينبم ىه وعد, نعم هلب وهب سيل و كلذ

 رشب سأق ىلعرطخالو تءمس نذأ الوتر نيعالام نك اصلا ىدابعل تددعأ

 ة«ءاتلا لصف عام | ىهوةءابلاىفةغل ها ان زوبءابلا (هوب) هيلع مهتعلط امد

 ىمراف ةهرةدحاولااهنعسعشتن ةداخلاريغ راغصلاقرطلاتاهرتلا (هر)

 ينوب رطباب نمهفتدق و ريسلار ية هفاتلا (هف5) لطابلا يف ريعتسا برعم

 الو اريقح ..ميال ىأ يال تلق # نادتبا وهف النار قلارك ذىئفثيدحلا

 تراصو تقلخ ١ ىآ ةبرقلاتناشتمطو ةدمدرلاةز اع ةلخ 1

 اناهستو اهنن هش ض طال و سانلاهمتأ وهو ركتاهت هدأت (هنث) انش



 ها ءاطباب# نيسلا ىلا مل | لصف
 ههون آوههمتأامواهح وطو اهريح ىأىنعع هسفن هونو هسفن هنتوأ ريحّتم سهذ

 ةهمحل اوهريغوناسنالل ةهبلا (هبج) ملا لصفإلع اهفداتيةزافملاهيتلاو

 هياوهبةلمقتسا هوركلابهبمجوةق دص ةبل ا ىف سل ثيدحلا ىفو ليم ااضيأ

 ىأاهبيجوت هبجووههجو ا دقوءاحوذ نالفوةلزئلاوردقلا اجلا (هوج) عطق
 هطدلاقي ىوطا نم لقعلاباهذهيلدتلا(هلد) 6 لادلا لصف## اهبجو هلعج

 (هفر) ةءارلا لصفإلل برطبا,نم وههلدوهشهد أ وهريح ىآاهما دن بححا
 ىفوهو عداوىأهفار لجرودنع ىهمندقوموبلكليجرتلاو نهدتلاءافرالا

 سفن ىأ كعرغنعهفرو ةيسيفرو اضي ا ةهاف روةعس ىأ شعلان مةهافر

 هتساهلصاوربدلا ؛ةلحابمداريدقو زحعلا تسال( هتس )86 نيسلا لصف 96 هنع

 نائنعلا ثيدخلاىفو هسلاقيفءاتلا ف دحنوةفودحلاءاطادرتدقو نيتحتفب

 هكر اوةفخلاهصأ ول اد خدهفسلا (هفس) تسلاءاكوىوريودسلاءاكو
 هيفس لاقي ةيفاسم هيفاس و هةسلا ىلا همن اهمفست هيفس :ىوةعمس أ اذاةيلعةقستو

 هىمآقفوو هنطب ملا وهشيعرطب وهب أ رنيغوهسفن هف_مط وقواهفاسم دجال
 ىلا لعفلال وحاماقديمأ دشرو ديز سفن تيفس لسد الا ناكوهسمآدشرو

 ديدشتلاب هسفن هفس نعم قراصدب ال هلع لعفلا عوقوبهدعبام بصتن | لجرلا

 زوجك بوصنملا اذهمدقتمثدنعز وجو قاسكلاو نييرصبلال وق اذه ظ

 هدعب امج رخاهمحاص ىلا سفنلا نم هلعشلا] وحال ءارفلالاقودي زب رض همالغ

 رسفملا نالاسفنديز هةسز وك نأ همكح ناكوهف هفسلان ا ىلعلديلارسفم |

 ( راتخم - 55)



 *لاو نيلا لصف ها ءاطا بأي ص لا

 5 آةركنلا بصنك ب صن و هتفاضا ىلعك رتهدكل وةركنالا ن وكأل

 اسفن هب تبطواعرذهب تقض مط وق هام و مدقت, الرسغ انالهم دقتهدنعز و

 هين واهمق_-مراص لج رلا سو ىشن تباطو ىعرذو هةاضىمعملاو
 فرط

 مهبآر هفسوهسفنهفساو ولد ةاذاف ب رطبا ن ماضرأ هف سوحتفلاباضي  امفسو

 ىفو نينسلاةدحاوةنسلا (هنس) ب داعتم نوكمألا ل اعفنال سسكلاالا. ولو

 ةيبحانزوب ةهتسلااهلصأوءاطارخ الاوواولا امحدحأ نال وقاهماصقن

 نودلاو و اولااهععمح | دأف ةهءاسم و دانا. مدرج ًاتساو ةبمنس و ةينسأهريغصتو

نوار رابنيثمو ننس لوب نم مهعمو ايمضيإ مهضعل و نب م#لات سك
 

 كاذذ اءايلامزليو رعشلا ف كلذ ىحن ام ك أوتاقا# د رقلابا رعاهبرعدف

 اوثل ىأ ةلاملأنمو ثالث نم لدي هنا شفخالا لاق نينس ةئاهلثىلاعتهلوقو

 تناك نأو رج ىبف ةئاملل | رسفت نونسلا تناكناف لاق نينسلا نم ةئاقالت

 هنستلاو نودلا هريغتمل يآ همست ١ 1ىلاعتهلوقو بصن ىبف ثالثا اريسفت

 6 نيشلا لصفإلا هنتمزخ لاقي ءريغوبا أرشلاو زحل ىلع عقي ىذلا ١ جركتلا

 كب رحتلاب هبشامهسي و هبسش ىأ اههيشا ده لاقي ىنعع ناتغل همشو هش (هيشأ

 سابتلالا ةهنشلاو ريك اذمو :سداحم اولاقاك سايق ريغ ىلعهباشم

 اذكب نالف هشنو ثالثا ت تابءاشتملاو تالكشملا رومآلا م تابستشل

 نم برضةيشلاو ىشلاهيلعهبتشاو ههباشو انالفهيشأو 7 دش

 سشمهدهودشم ويفاه دش لح رلاهدش (هدش) ىنعم هشوهشزوك لاقي سا 51

 ريغال لغشلجرلاهدشديزوبأ 'لاقو لخبلاو لخبلاكهدشلاوهدشلا مسالا
 ام



 أ ءاطا باب + نيعلا ىلانيشلا لصف

 اهلصأ ةفشلا(هفش)ه رش وهف ب رطباب نمهرشدقو ص را ةءلغهرمشلا (هرش)

 ةفشلا نم صقانأ|ن ا مهضعب معز وءاطابهافش ا هعمج و ةهيفشاه ريغصت نال ةهفش

 ىلا كيف نم ةيطاخملاةهفاشملاوهتح هلع ل مل دالوتاوفش عما ىفلاقينال فاق

 .”وشم وهفاهيوشنهللاههوشو لاق هبابوتحبقءوجولاتهاش (هوش) هيف
 هوا ىلإ لاقي الوابقأ دشأ ةعس هيدا رمال بقاهف ةدوم ةفصءاهوش سرفو

 نالعم ا ىنعمىفوهو ريعبلاو ةاشلا ريثكن الفو تن ؤتورك ذنمغلانمةاشلاو
 ءاملا,ءايش عج اوةبم وشاهريغص”نال ةهاشةاشلا لصاو سنجلاءاللاو فلاالا

 ءاش هذه لبق تربك اذافءاتلابف رشءلا تز واح اذاف رشعلا ىل هاش ثالث لوقت

 م-اوهوز وكسلا ىلع نيمدص(هص) داصلا لصفإل#ىوشءاشلا عمو ةريثك

 تلقف تناول تانهو نان ةيماقكما اذالج رلللوة:تكساهانعمورمالا ل عفل

 دقو لقعلا ص قانلاهوتعملا(هتع)6نيعلا لصف ريكست نيرودتلان الريكدتلاو
 ةهاضءاه دحاوك و شهلو مظعي رجش لكءاضعلا ( هضع) هتعلا نإ هوتعم ويف هدع

 ءامهطااهناصقن لبق“ ةفشلا نمتف دحام ةيلصالاءاطا ف دحب ةضعو ةهضعو
 ةزعلثهنوضعابعمج و ناتهبلاوبذكلاةضعلا ىناسكل ا لاقوواولا لسقو
 نموهو واولا هناصش ليقنيضعنا رقلااولعج نيذلا ىلاعت هللالاق نوزعو

 ةناهكو ارحسواب ذكءولعش هيف يايواقأ اوقرف نيكرشملانالهتقرف يأهتوضع
 رحلاسش يرق ةغل فنيضعلاو ةضعلان ال ةبضعهاإصاوءاط | هناصقن ليقوارعشو

 همع ويف ب رطباب نمهمع دق وددرتلاو رحتتلا معلا ( همع) هضاعرحاسانولوش



 ءاطا باب # ءافلا ىلا نمعلا لصف 01

 وهف هلعاف مسولامىلععرزلاهيعلاقبةف آلاةهاعلا (هوع) همعمماوهماعو
 لهس'وف رظ باب نمهرف دقو "ىلا, قذاخل !هرافلا(هرف) *ءافلا لصف + هومعم

 رغص لثمضيمح وهب رف هسايقؤ ضماح لثم ردان وهوهراف وهفاضبأةيه ةصهارفو

 نقذاح ىأنيهراف ىلاعتهل وو ىرهزالا لاق تأقأ# ميظع وهف مظعو ريغص وب

 نمؤ نسجل حيلملاسانلا نمهرافلااضي أ لاقو نيرطب نيرشأ ىأنيهرفو

 نوذربلل لاقيو ىرهوجلالاق هجولا نسحلا هريغلاقو ريسلاديجل!باودلا

 لشئ. ةهرفنيذاربو ةيهارفلاوةهارفلاوةهورفلا زيبهرافرام او لغبلاو

 داوجو عئار نكلوهراف سرفلالاقي.الو لزب ولزإب لئماضب ا هرفو ةبحصو بحاص
 نم نيهرفاثوس لاما نمن وتحت وىىاعتهلوقورطو ورش ب رطبا, نمدرفو

 مهفلاهقفلا (هقف هتف ) مضلابهرف نموبف نيهراف أرق نمو اذه نم وبف كلذ كه أرق

 3 * هاصااذه فلا ترقفأو هقن الوهقفب الن الف وابقف سسكلاب لنج رلاهقفدقو

 : اهوا, راس ىأ فراق سإنم ذفدقو بق هياعلاوةميرشلا عع سخ
 ةفورعم ةبك افلا (كف]) ماعلا ىفهثحاب هبقافو كلذ ىطاعت اذا هقفتواهيقفت
 حتفلابو حازملا مذلاةهاكفلاو هعدب ىذلا ابك انلاو هك اوفلاابسانجأو

 فلاو احازم سفنلا سيطناك اذاهكف وهف !سٍب نم لج لجرلا كف ردصم
 ىأنيبك افونيرشأىأنيكفابفاوناك ةمعنو“ئرقورشالا رطبلااضيأ
 ملظف ىلاعتهللا لاق مدت ليقو بجعت هكفتو ةحزامملا ةبك انملاو نيمعا

 م بيطلاهبجاعبام» اوفالا(ه وف) وف|] هب عنك :"ىشلا فت ونومدتت ىأن وهكفت

 هبوافأ< قاوسأو قوس لم هاوفأوهوف لاق ةمعطالا هي اعناملب اوتلان |



 هك ءاطاباب * ماللاىلاءافلا لصف

 ضوع ىف ملاواهفاشم ىأ”ىفىلاهافهتلك و ءاوف أ هعمج نال ئانل وق لدأ هوفلأو
 وهو واولا نع ض وعه يف م. انأ ممْىفلاق تاق # واولا نعال هوفىفءاطا نع

 لاقب واولا ديدشتب ةهوفاهبغدحاو راهنالاوةقزالاهاوفًاوانههل وهل ضقانم

 لاقي اضيأأ هيهوفتولاق باب نمدب ديا واإءالو قيرطلا ةهوف ىلعدعفا

 ةاهحلاوةطقسلا ةبفلا ) هيف) اب ابم ىف تحتفام ىأ ته ”وفتامو ةملكب تيفام

 هف ورعم كدءذلا ىف ةهقوقلا( هقبق 5 6 فاقلا لصف 96 ثد ,دل |ىقوهواهوحنو

 شيب بايثلا نمبرض يد وقل )م وق) ىنعع 4ةبقو4قوهقهقلوةننأ هو

 'ىش وهف اضيأةيهاركو ماس باب نم شلات ه رك (مرك) 6 فاكلا لصف
 حتفلابو ةقثملامغلايهركلاءارفلا برحلاىفةدشلاةهيركلاو هوركموهيرك

 ىلع ههرك أ ىأ هركى عزالف هماقأ وةقشم ىلعىأ هركقعماةلاقب هاركألا
 اهركةياع هلمحاذك ىلعههرك أو دحاو معي ناتغلامه ىلاسكلالاقومايقلا
 هك الا(ه5 ) ءىثلا تهركتساوهيلاهتببح دضابم ركتىشلاهيلاتد”ركو
 هفرعألاقبهتباهنءئشلادنك (هنك ) برطب ا, نمهمكدقوىمعأ داوي ىذلا
 لصف ا داوممالكههنك غلببال نعي فصولاههنتك,ألمطوقوةف رعم ادنك
 ىلاعت هللا مسا لصأ هالز وك, ن أهب وبيسز وج درا و رتسنمال (هيل) ة6ماللا

 رابكلاههالاهعم.ب # ابر ىفأ نم هةفلك رعاشلالاق

 نسحلاوسابعلاك علا مسالا ىرجن ىرخ ماللاو فلالا هيلع تلخد أ ههالا ىأ

 هنال زاحامتا ةزمطاعطقب هللأ يمط وقو ةفد ناك ثيح نم مالعالا فلاخيهنأ الا

 نم لدي ملا مهللاو مثال مط وقو مسالل مخيف ءادنلا ف رح ىلع فقولاهب ىوش



 اطاس اب # نونلا وميملا لصف 0

 هل وقكرعشلاةرورضىفهنم لدبملاولدبلا نيب عمجامي روءادنلا ف رح

 توهالامأو هاصأىلاءئثلادرين ا رعاشللز ال * امهللاايتب دعوت رفغ *

 تومحرو توبهر لثمتولعفهنزوودالن هن وكيف برعلامالكنمهن أح صناف

 فئئاطلاب فيقثل ناك مص مساتاللاو !بواةمتوغاطلاناك ام بولقمب سيلو
 ناطح نبنارمعلاق نحلاوةوارطلاةاهملا (ههم) 6 مما لصف

 رادياينالاانرادكتسلو # ةاهماذهان_كبعل سلو
 اص هللا هب ىضريلمعالو #* انشيعل ةاهمالن أن زح ىفك رخ الالاقو

 مالا لعفل منان وكح لل| ىلع بمهمو هماهملا عما وةديعبلاةزافملاهمهملاو

 هيفةزمطاو فورعمءاملأ (هوم) همهم تأ ةؤتنون:تالصوناف فنك !هانعمو

 ةاقلاىف هأومأ هعجن ال كيررحتلابه ومها و ماللا عذوم ىفءاطا نمةلدبم
 هيوم هريغصتن ال ءاطاهنمسهاذلاولامح و لامحأو لمح لثم# ركلاىفءاسو

 هب وعل |هنمو ديدح وأ ساحن تالذ تحنو بهذو أ ةضفب الط اهم و *ىشلاهومو

 هبن(هبن) *نونلا لصفإل# ىوامتئشنا و ىنامءاملاىلاةبسنلاو سيبلتلاوهو
 هريغهبنو لماخلادضوهو هباثوهسن وهف ف رظهءابو رهتشاو فرش لجرلا
 هيمن وأاهسنت ههسن و هريغةبمنأو طةرتساهمو»ن نمهشناو لو !نمدعفر اهيبست

 عطق هبابو ةعمتجاهقاس لب الاه دن (هدن ) هيلع ود هبنتف هيلع هففو'ىشلا ىل اعاضأ

 ثيح يهذتل كلب | ٌدرأال ىأ كب رس هدنأالف ىهذا ةيلهاخا قالطناكو

 ةهزن هزنترسكلابضرالا هزندقو هزنناكموةفورعمةهزنلا (هزأ) تءاش
 تيكسلا نبالاق دعملا نمهإاصأو ضاي رلا ىفهزئتن انج رخو تابنلابتنيزن ىأ



 هاا/ ءاطاباي#وأولاون ونلا لصف

اوجرخاذاهزئتنانجرخمط وق هعذ وم ريغ سانلا هعضب امو
 لاق نيتاسبلاىل

 ليقدم وفايرال اوهاملا نعدعاشلاهزنتلااماو
 هزس و رادقالا نع هزسشي نالاق

 ناك اذا ميركهيزننالفو رشلانمدعنلاةهازنلا واهنعاه دعاس ىأابنعهسفن

ديعب ءالخ ىأ هب زن ناكماذهو قاحل اهي زن وهو م وللا نما ديعب
 سل سانلا نم 

 هتلع سقعىفوهو حصاذا عذخو ب رطباب نمضرملا نم4ةن(هقن)دحأ هنف

 ةيكنلا (كن) مهفيال ىآدقذالو هقفبالنالفوّشاه,قنأوهقن عج اوهقانوبف

ةبكد تريغت هلعاف . ملام ىلع لجر لا هكن وال أوهبراشأ لعب هكش نانهرمأ
 ه

 هان (هون) فكفهرجزوهفكى أ هنهنتف؛ىشلانعهبنمم (ههن) ةمختلا نم

 اذااضنأ همسايهونوةعفراذااهم وتتهريغهه”ونولاق هبابو هئان وهف عفترأ “ىلا

 هبىلابيالىأ هيهيويالوةلديويالنالق (هيو) 6 واولا لصف ا هركذمفر
 نمض وعءاطاو ىنءعةهجاوهجولاو هوجولا عن اوفورعمهجولا (هجو)

 واولارسكي ةهجحولامسالاو هسفن ىآرلا وه ىأ ىارلاهجواذهلاّبوواولا

 اذا هجوم ىشوهيلاوهوحن4ه جونو هللدهجو هجووةهجاح قدهجوو هءاقلت

هيجوراص لجرلا هج ودقو فلات الةدح او ةهج ىلع لعج
 ردقوماحاذىا ا

شأ دابلاهوجوواهبجوهريصىاهللاههجوأ و ف رظهابو
 ميقهف اولا (هفو هفار

 هتييفونعدهفاو ريغب الكب دحلاىفو ةركا لها ةغلد ةعسلا
 نع سسف الو

 هلو رسكلاهلودقودجولاةدش نم ريحتلاو لقعلاباهذدلولا (هلو) هتاساسفا



 ءاملاوواولاوءاطاباب فال الاوءانلاىلاواولالصق ه5

 ةطاوو اضياهلاوةأ ساو هلاو لجروهلتاوهلوتو ماللاحتفباضي اناطوواطو

 لعج ال ىااه دلوب ةدلاودل 0 و اهدلووةأرمللاننب قرف نأهلوتلاو

 هببطأام هلاهاوت لق ءىشلا سبط نمتبجعت اذا (هوو) ايابسلاىفكلذواطاو

 كنود لاقي مك ضيرحن وهو نالفاي ابهمو لاقي “ىشلاب هارغأ اذا (هبو)

 حتفلا ىلعةينبم هوديعبت ةلك تاهيه (هيه) :(ءاملالصفإلل نالفا
 ديعب نم ىعارلال وق. (هه) ة6ءايلالصفإلل لاح لك ىلعاهنورسكي سانو
 لبق 1 ىاءايدايهمحاصل

 4 ءاملاو واولاب اب

 عمامببف حتفلابىف أب اكلوةردصمدملاو رسكلاا,ءابالا (اب1) 6 فلل الا لصف
 ىنأتوءابلا حتفبنايي أ وىفأو با وهف عنتما ىأذاش وهو قلحلا فورح نمهولخ

 نم ىقاننأ تدب !ىأ نعللا تدب أ ةيلهاجلا ىف كواملاةيحنىفمطوقو عنتمأ اهملع

 احروءاغق أوافق لثمءابآهعمج نالءابلا مافي وبا هاصاب الا وهيلع نعل تامر ومالا

 نإبأ لوةيبرعلاض غب ون اون ةسثتلا ف لوقت كنالوأو هنمسهاذلافءاحرأو
 نوخأ اذكو نوبت اقنونلاوواولابهتع مح اذاو كيبأ ةفاضالا فو صقنل ا ىلع
 مهضعب ًارقاذه ىلعو #اديالاادتيدفونيكب# رعاشلالاق نونهوزومحو

 نونلا فدخ كشياىاباعمج ديرب قحساو ليعمسأو مهارباك يادهلاو

 مطوقو ةلؤخلاوةمومءلاكبالاردصمة”وبالاومالاو ب الان اوبالاو ةفاضالل

 نفناتغل تب اايوتب |ايلاقب و ةفاضالاءاي نعاض وعن أتلاءات ا ولعج لعف |تبااي
 كابا الاولاقاعرودموهوكلابأ الو ك!بأ الن ول وةيو ف ذخ ةبدنلادارأ تف



 ه5”. ءايلاو واولاباب * فلالا لصف

 هاناواضي أ اناتاوىربا,نمءاتآدقوءىحلاناتالا (ىفأ) ةمحتقملاك ماللانال ٠ ؛

 اناحح ىلامتلاقاك ايتا ىاايت ًاممدعوناك هنا ىلاعتهل دقو هفةغلةوناءوناب

 هتبتأ دقف ىلاعتهللارمآ نم كاتأامنال 3ك وعفم نوكيدقوارتاسىأاروتسم

 لوقتاكهنمىت وب ىذلا هرجو نم عب هأت أم نم ىأ هتات آمنمرمالاتدتألوقنو

 ردأ الاولاقاك ءايلا ف ذحبت أب موي“ىرقوهانعم دبر مالكلا | ذهءانعم نسحأام
 ةماعلاو هعواطوهقف اواذاةاتا“ومرمالا كلذ ىلعهات| لوقتو لبةهةغل ىهو

 ىأ انءادغ انتا ىلاءت هلوقهنمودب قأاضيأ هانا وهاطعأءاتب اهاناوماتاو لوقت

 قفر' ىأ هلق انو ايهم ءىشلاهلقأتو ىوانالا عمجساو جاري اةوانالاو هبانتثأ

 ءابأ لثم ءاخا ىلع مج هنالءاخا حعتفب وخ أ هلصأ خالا (اخأ) ههجونمهاتأو

 ىلع ناخ أل وشب برعلا ضعب وناوخأ ةينثتلا ف لوقت كنالواو هنمسهاذلاف

 ركذ برحلات لق * نارخوبرخ ل ئمناوخ | ىلعاضيأ عمجو صقنلا»
 هبداريف هيفعستيدقو ءارفلا نءاضي ااهمضوةزمط ارسكب ةوخا ىلعو ىرابخلا

 مت وانلعف نحنوانل عفان كلوقك اذهوةوخاهل ناكناذىلاعتهلوقك نانثالا

 عجدقو ةدالولاىفةوخالاو ءاقدصعالايف ناوخالا لم٠ة ام رثك اونانثا

 ةوخالا نيب خاو * انيخالا نب رشكمطتنكو * رعاشلالاةنونلاوواولام

 ىلعايخ اتوداخاو لوقت ةماعلاو ءاخاوداخاءومهاخاو اذياةوخالاةشس تخأو.

 ةمخ آلاو هتبرحن لثماضي |؟ىش *ا|تمخأتو اناتدذخما ىااخات خاتو العاشت

 ةمرآااضي |ضوةيادلااهيلادشتةورعلثم وهو يخاوالاةدحاوديدشتلاودملاب !

 ىنعمهيداهللا عطق قتايحالا كح وتاودالاعمجلاوقل الاةادالا (ادأ) ةمذلاو

 ااا 1 وسووووسبسود دوظخنالزا ]71ص رموصصمم م



 ءاملاووأ ولا ب اي## فل الا لصف ها/ ٠

 . ىدأتو دلل ,نالف نمةنامالل ىدآو هوءادالا مسالا هاضق ةيدأت هنيد ىَدأ هيدي
 هاذا (ىذأ) اياطملان زوب ىوادالا ممجلاوة رهطملاةوادالاو ىهتاىا ريل اهيلا
 سانلاهعضن ام و لسعلاىرالا (ىرأ هب ىذأتو ةيذ اتوةيذأ اوداذاوىذاه ذك

 ةخ الا ىمست دقو ةبادل اسبح ىر الااما ١ ائاو ىرا فاعملل طوق هعض ومريغف

 دقوا ذب ىاه ازوهلوقت(از] دي وففح ىر اوالا عشااوإرأ ان

 ظد ومهلاعداسا وها زعةيسأتهاسأ (اسأ) هازاو ل متتالوداز

 هب ىسنأ ؟ رام وهو ناتةلاهمضوةزمم لا سكب ةوسالا وهنق ةفمعض ةغل هاس|ووهبف

 هب ىستت او ىس أ ريصلا ىمسمت اهمضوةزمطارسكب ىمااهعمج وهب ىزعتب نيزحلا
 ةودقب كلرسل نع دنقتال ىاةوسابكل سس نك متاتال لاقي هب ىدتق أ يأ

 اضيا
 ازا

 مهلاو رسكلابةوسا نالفىئ ىلو اًضءن مهضعل ىسا ىااوسا انو ىزعتهب ىسأتو

 اسالاونرحلا اضياوهو جالعلاوةاو دئارو مقمحوتفمىسالاو ةودق ىا
 دقو ىعا رلا عمءاعرلا لثم ىس ال اعج ةبطالااض .اوهوءاودلادودممروكم

 ىم الاو ليعف ىلعاضي !ىماو وس اموهفهتيواد !دعبا, نم حرجلاتوسا
 نزح ىا ىدصباب نم ةبيصم ىلع ىسأ وةامرومار لثمةاسا عم او بيبطلا

 وهفاحصن كول أب الن الف و رصق ى ا! دعباب نمالأ (الأ]هلن زح ىادل ىمادق

 ءاعماو ىبملئءءايلاب بتكيورسكيدقو حتفلابىلأاهدحا ومعتلاءال الاول!
 ولوأ لتأب الو ىلا تدل وق هنموتأ5 # هلثم لتئاوىلاتوفلح ءالبإ ىلئوبىلاو

 ةبلالقتالو ةاشلاةيلأحتفلاب ةلالاوايالا اهعمح و نيملاةيلالاو مك م لضفلا

 نزويما وءاما عملا وة را دضةمال!(اما) ءانريغب نايلااهتينثت وةلالو رسكلاب



 هاا ءايلاوواولا باب * فل الا لصف

 فرح ديدشتلاو رسكلاباماو ةومالاةشب ةمأىهو ناوخ ان زون اوماوماع

 انقشوأىف 'ئدّبت كناوهو دحاو هجو ىف الااهماكح ! عيم ىف وا ةلزنع فطع

 اما ىنءاح لوقت أهريركت نم ديالو اك اشابع“ئىدتتاماو كشلا ككردي مث

 ةدياز امو ةيطرشلان |اىهكمرك !ىنتاتاماةاز زاجلاىفمطوقو ورمحاماوديز

 ءافلا نم ديال و مالكلا حاتتفال حتفل ابامأو ادحأ رشبلا نم نير ئاماق ىلاعت هللا لاق

 نم نكي ام-مم تلق كن أك ءازجلا ىنعم هنمضتل مئاقف هللا دبعام أل وق:هباوجىف
 لقاعادي زناامأ لوق:هولّ» ىذلا مالكلل قيقحت فئف#ءامأو ما هللا دبعف *ىش

 ىأ رسكلا بانا ى ربى رك قى ان أ (انأ زاجل | ىلعال ةَقرةل ا ىلع لقاعهن | ىنعت

 هرح ىهنناىأاضي أما ىبأو دانا نيرظانريغىلاعت هللا لاق كر دااضب أ ىتاوناح

 ىم لم ىفا اهدحاو شفخالا لاق هتاعاس ليلا |عء ان أونأ مم ىلاعتهلوق هنمو

 قفر سعال ا ىف قاتونابناوناونالمللان .ىشملاقيوثأوقااهدحاو ليقو

 ةانقلا نزويةانالامسالاو الوحهب ىتْوت_-الاقي هبرظتناهب أت ساورظنتو
 ءاقسلئم ناوأ ةين الاعمجو ةن | هعمجو ورعد ءانالاو ماا اضيأ ةانالاو

 ىلا يوأدقوارابنوأ البل 'ىثهيلا ىو ا, ناكم لكىو ألا (ىوأ) قاسأوةيقسأو
 ىو اس ىلاعتهلوق هنمولاعف ىلعءاواولوعف للعايوأ ىم رب ىىرك ىو أب هلزنم

 لعفأو لعف اضي ا هاوأوهبهلز:أءاونادريغ هاواوءاملا ره مصعب لبجملا

 ءابواولا باقت ةياوقياوا رب ىركىوأ ايهيلاىوأوديز ىلأ نعدحاو ىنعم

 ىوا نباوقرأو هلىئرأ ىأتاوأمو ةفذخم ةيوأمو مغدتو اهلبقام ةرسسكل

 لعفأ هنالفرصن ال ىواوىوا تان عما ولاغش ةيسرافلاب ىمس نا ويح



 ءاملاوواولاب ا, # فل الا لصف ها"

 لخداذاو ماهمالاو كشلاىلعلدربخلالخداذافرحوأ (وأ) ةفرعموهو
 ارمعوأ اديزتس ًاركلوةك كشلافةحاالاوأ ريختلا ىلع لد ىهنلاو سمالا
 كمسلالك كاوقكريختلاو ىدهىلعل ؟ اياوأاناوىلاعتهلوقك مابءالاو

 نيريسنباوأ نس ا سلاج كل وقك ةحابال ا وامهنب عمجال ىأ نبللا برشاوأ

 ىفلب ىنمعنوكتدقوبوتيوأهنب رخال لوقتناوحن ىلا ىنعين وكن دقو
 1 رعاشلا لاةمالكسلا عسون

 حلمأ نيعلافتنآوأ اتروصو * ىحضلا قن ور فس مشلا ن رق لم تدب

 نوديرزي لب نعي نودي زيوا فل أ ةئام ىلا هانلسرأو ىلاعتهلوقو تن لب ديربي
 . كشال ىلاعت هللا نال سانلادنعن ودي زب وأ سانلا دنع مل أ ةئام ىلا هانعم لمقو

 ' ءاجطافورح رئاساذكو تنونتددماذافرصقيو د عفرحأ1 (11)
 ةرودقم فلاب لمقأ ديزأ لوقت ديعملا نود بيرقلا اهب ىداشإ فئاالاو

 ةزمطا ىَمَسن ةكرحتملاو لالا ىمسن ةنيللاونيللاو دملاف ورح نم .فلالاو
 نوكندقو تادايزلا ف ورح نماعيمحامهو فل أاضي1لاقيف اهفز وجنب دقو

 وحن ءامسالاف ةينثتلا ةمالعو نالععفب والعف وحنلاعفالا فنينتالار يمض فتاالا

 مه ام وقلا جر خوتايا ١ و ىانأ و ىأ عن 1|وةمالعلاةب الا(ايأ)نالجرونادبز

 يفتسي برعم مسا أو فورح ةعاج ل |باتك مة" آلا ىنعمو مهةعامجم ىأ

 همرك أ ىنمركي مهعأو كوخأ بأ ل وةتلقعبالامؤو لةعب نحيف ىزاج ودب
 ىذلا ةلزنع نوكمتدقو اهانءمهنفو ةفاضالاكرتتدقو ةفاضاللةف رعموهو
 ترم لوقت ةركنالاتءن ن وكن دقو ك وخر ادلا فمه أ لوقت ةاصىلاجاتحتف



 11 دم

 هال ءانلاوواولاب اب # ءاملا لصف

 ةبأآو كءاحو كنءاج ةأ سما ىأ لوقتوةدئازامو لج راعي و لجر ىأل جرب

 ىلاعت هللا لاق زئاح كلذ لك ةيرا> ةبأوةب راح ىأةي راجت ررمو كتءاحتأ سا |

 همق لمعي ىأءارفلا لاقاهب بجعتبددق ىأ و تو مت ضرأ ىاب سفن ىردنامو ش

 لاقو عف رف ىدحأ نوب زا ىأ ماعنل ىلاعتهلوقك هلبقامهيف لمعي الوهدعبام

 لوقت يئاسكلالاقو هدعباعهبصنقنوبملقنإ باقنم ىأ !وماظ نيذلا |عبسو

 عقاولا نيب قرففرادلا ىف مهيأ تب رض لوق”نأزوجيالو رادلا ىف مهيأ نب رضال

 ءادنلاب ةف رعم درفم مهبم مسأ ى اقةأرملاهساايو لجرلااهءااءل وقتورظتنملاو

 لجرلاعف روهيلا فاضت ىاتناك امم ضوعوه وهيبنت فرحاهو مهلا ىلع بم
 نيكى قبس دقو ؟ىنعمىلا اه ةدتف فاكلا ىأ ىلع لخدندقو ىاةفصدنال

 لاثمىأو لبق ديزايأ لوقتديعبلاو سررقلا هب ىدانءادنلا فو رح نمايأو

 مدقتتةلك اضيأ ىهو لبق اديز ىألوقتديعبلا نود سر قلاهب ىدانن فرح

 مسقلا مدقتنةلكر كلاب ىأن اك اذك ديريىنمعاذكى ألوقتريسفتلا

 بابنمرمالا ادب(ادب) #ءابلا لصف هللاو ى!ىنروىأ لوقت لي اهانعمو

 هزمه نمو ىأ رلارهاظىفيا ىأرلا ىدااناذا رام نيذلا“ئرقو رهظ ىاامم
 ادبوادعهبابومهتيدا,ىلا ا وجر خموقلا|دبو ىأر لا لواءانعموت أدب نمو ءج

 ةيدايلاو ديلاو تاودب وذوهو ىأرهنف هلآشن ىأدملا ءادبرمالا !ذهىدل

 ءافج هفراص ةيداملال زن نم ىأ افجادب نم_ثس دل اىفو ىودبهلاةبسنلاو

 لاق ةراضلادض وهو ةيدالاىفةماقالا اه رسكو ءابلاجتفب ةوادبلاو با رعالا

 ةوادعلاب هاداوىواديابلاةيسنااوهدحو دن زىنا نعالاحتفلا ف رعأال بلع
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 ءاملاووا ولا باي# ءاملا لصف ها/ة

 .ةندملا لهاو ةيدابلا لهابهبشت ىدابتو ةيداملايماقأ لج لأ ىدبت واهب هرهاج

 ةارملاوناسللا يدب نالفو شحفلا دلابءاذملا (اذب) انأدب ىنععان دب نولوقبب

 هارب دقو تايربلاواياربلا عّمحاو زمط اهاصاوق لحل !ةيربلاو بارتلاا ربلا(ارب) ةيذب

 أمهو هلعف لثم لعش و هضراعب ىا انالق ىراس نالفو ادعةبابوهقلخ ىادللا

 ءاربلا اذكودوعلا نمت: ربامو ةتاحنلاةباربلاو هل ضرتعادل ىربن اونايرابتب

 دحاأو ىزانلا (ى : زب) رباب نمملقلاتيرب ام ىرع ل اةدي دل !ةاريملاو

 هيلع ىنب و ىدعتلاىنبلا(ىتب) برعم هنظ أوءانا ةيطاملا (اطن ) ديصتقلاةازبلا
 ىنب وهف 'ىشلادح وه ىذلارادقملاىلع طارفا وةزواحلكو ىىرهبأانولاطتسا

 ةياغبو دلو مضلابءاغب اهيغبي هتلاضىنبو ةجاحلا اهمضو ءاملارسكب ةبغملاو

 غنت رااتغب وهلديلط* ىشلا» اغب أ وهب ىتبوءاغب ةماط لكواهملط ىأاس اضيرأ مضلا

 انغب كم تناك امو ىلاعتهل وق واباغب عمج او ىنب ىهف تنز ىا دملاو رسكل ايءاغب

 نموها اذك ل عفتنأ ا رفخالا نعدي دج ةفحيلم طوق لش

 ءيشلا تيغتب او رسكناف هر سك لاقباكىنئنافهاغب لاقبةعواطملالاعفأ

 ءىغلا وب (ىبز صعب ىبع مهضعب ىنب ىأ اوغامتوهتيغب لثم هتبلط هتيغبتو

 ءىشلا نم ىبب و هللاءاقباو شاع ىأ الي وطانامز لجرلا تب اذكو ءاقبرسكلاب
 نم ىادهبقا 1 ىرت لبف ىللاعت هلل! لاقر دصملا عضوم عضو ةيقاملاو هيب

 ىلعتيقب نا كيلعهللا قب أ اللاقيهمحر و هيلعىعرأ اذان الف ىلع ب أو ءاقب

 هاقب وهان رظتت اي ىافاقلاحتفب لسودهيلعهللا ىلصهللال وسر انيقب ثي دخلا! ىفو

 هايحتسا هاقبتساوهضعب كرت“ىشلا نم قبتساو ىنعي هلك أقبت وماقب آو ةيقبن



 ا ءايلاووأولا باب# ءابلا لصف

 ىكب (ىكب) لتعملانماهما وخا|ذكوتيقبوىتب ناكمتةبواقب لوقت 'ىطو

 عومدلا رمدقلاو توصلادملاءءاكلاف رمش و دعكوهو ءاكب ركالا ىكس

 هيكبيام هب عنداذا هاكبأو هلثم ةيكتداكبو ىنعمب هيلع ىكبو هاكبو اهجورخو

 هل وقهنموهنمىكب !ناك اذاءاكفداك او

 ارمقلاوليللاموجحكيلعىكبت * ةفساك,ّت سيل ةعلاط رسمشلا

فك ىفثبلا ادههللا همس درواتلق د
 ةيوطتمرمقلاوموجنلا اعجو 

هيفو ىكش هل وكب تن وصنمالعجانهوةفساك
 3 ابتوىنءمعماكب اوهاكتساو رظن 

 مطوق نم ءايلاا وف ذخ اك لامعتسالاةزكلاةيفختفلالا| وف ذح لب ألا ولا

 هبحاصمالب أو هيددمردصملاءا,تحتف نافرصقلا,ىلب رسكلا,بوثلا لبو ردأال

 كراهعال كللاقبام بجوتقيقحتلابا وجلب و هللا اختو لب أد جملل لاش

 امهيفءانب اهف زيي هلها ىلع ب واتبب ىنب ( ىف الدضاه- الفرح ىه و ىفنا

 سرعق ءابلاهلاق دق هللا ه_حروهوتلق « اطخ وهوهلهاب نب لوقت ةماعلاو

 ليةف اهيهل وخدةلمل ةبق اهيلعب رضي ناكهاهأب لخ ادا! ناهنف لصالان أكو

 ةايعف ىلع ةينبلاو طئاخلاناينبلاو ىنعم ىنب وار ادىتتي اونايهله أب لخ اذ لكل

 ءانبلا روصقم مغلاىنبلاو !اذكو ا ذكناك امةينبلا»نهبرواللاقب ةبعكلا



 ءايلاوواولاباب # ءابلا لصف ها“
 ' حي نالفو ىزجو ةيزج لثمر وصقمءابلارسكب نيو ةشو ىتبوةنب لاقي
 | لاقيو أو بأ نمبهاذااكواوهنمبهاذااةونب هلصانبالاوةرطفلا ىاةينبلا
 لاقيوتنب هثن ؤمتب ايو تب أايلثم ناتغل ىنبايو نيابو ني هريغصت و ةونلا نيب نبا
 قرطلا ىه قيرطلاتاشو ةبلصالاءاتلا ىرجمدب و رحمتفلا كنان تدأر

 ىو ىراوخلا ابى علت راغصلا اي ئاقلاتانبلاو ةداخلا نم سعشتتراغصلا

 هذهلوقتو تانبلا,ىراوخلا عم بعلأت نك اهنعهللاىذر ةشئاعثب دح

 امال الان ال ةنبالش الو لصولاو فقولا ىفةئب انءاتب نالف تنب ونالف ةنبا
 انالف تيشت وريغالت انب عمجاو تطقساهتكر حاذاف ءابلا_:ن وكس تياتجا
 مفلاباضي ا وهو ءاهم رسكلاب لجرلا ىه. لوقت نحل !ءاهبلا (اهم) ان اهنذخما

 ىا اوهابتو ةرخافملاةاهاباو تويبلامامامهقملا تدب ويبلاو ىهع ويقءاه

 نمفرحعءابلا () ثيدحلاىفوهواهواطعىاليخلا اوهبأمطوقوأو رخافت
 لوقت هبل وعفم لاب لعفلاقاصلالىهو رجفرحدر روكا و مجعملافورح

 ةدئاز ءىجدقو ملقلا,تبتك لوقتةناعتسا عمن وكن أ احوديزبت رسم
 لصالا ىهءابلاوماقب ديز سيل ودب زب كبح وا ديبش للاب ىفك ىلاهتهلوةك

 ناعف ًالهبو نلعفّأل هللابلوقت رمضللاو رهظملا ىلعاط وخدا مسقلا ف ورح ىف
 كدمتعا كاب ىنعمو ككلم كابح ىنعم كاببو هللا كايحمهلوق (ايب )

 كا “وب هانعم رمح الا لاقو كب ءاحهانعم ىنا رعالان .1لاقو ىعمص الاهلاق ةمحتلاب

 ىو رمح الا ل وقءارفلا ن.>تسا و جاودزالل ءايموا وتبلقوهزمه لرب ال زبم

 اىل اعانا ناك ول لاقو ديبعوب |هدرو عابتاهنا ليقو كك !هانعم نا ثي دخلا



 2 هالا/ _ ءايلاوواولاباب# ءاثلاوءاتلال صف

 ىذلااهدلو ةقانلاولتؤهواتي ىذلا*ىشلاولت(الت) 4 ءاتلا لصف 96 واولاءناك

 ايلات ليحل تءاجوامسهبابو هتعبت لجرلا تواتوةوالتهواتين آر قلاالتو اهواتب
 رامجتسالاو”وتىعسلاووةفاوطلاثي دخلا ىفودرفلاوتلا(ىوت) ةعباتتم ىأ

 (ادن) # ءاثأ| لصف ونوهف ىدص هءايولا ل! كالهاروصقةمىوتلاوو

 ءاثلامضإ ىدنو دنأ عاواضيأ لجرلاو ةأرمللوهو ثنؤيورك ذيىدنلا
 زرغم ىهو ةوقرتلا نزوبز ومهم ريغءاثلاتفب ةودنتلا باعثلاق اهرسسكو

 ةمسو ةوددتلا زمهم ةيؤر ناك ةديبعوبألاقوت زمه ءاثلا تممضخاذاف ىدنلا

 دلابءارثلاو ىدنا|بارتلاى ثلا (ىرث) امهممادحاوزمهمالبرءلاورسوقلا

 هنالاقي تيكح لانبالاقددلاة يك ةوزلاو مجنلايزلا و لاك اةدكا
 (انث)هلاومأ ترثك ل جرلا ىرثأولامةرثكو ددعوذلهناىأءارثوذوةورثوذا

 (ىنث) ريعبلا ةيغارلاوةاشلاةيغانلاوامهلك اشاموزءملاوةاشلا توصءاغنلا

 لعابعذوةيفثتردقلا ؤئو تففخ تئشناو ىفانالا عما و ردقلاةيشثالا

 ثري دخلا يفو نيتمداعب مالا اروصقم ىنثلا( ىنث)ىفاثأاط لعجاهافثا و ىنانالا
 ءانثتسالا نه مسأ مضل !يايانثلأو نترم ةنسلاىف ذخ ٌؤ:ال ىأ ةقدصلاينىنثال

 ريغعاشو ىثمو زينتا نينثاىأىنتمىنثماؤاحو حتفلاب ىونتلا كلذكو

 طارشأ نم ثيددسحلا ىفو ثلث ىف! يلعت قب_سدقوثالثو تانك نيفو رسم

 ريغتالف سانلا س ؤرىلعةانلا ار قتن آو رارشالا ف ربو رايخالا عض وننآةعاسلا

 هلو أت فسهذب دعو أناكوءانغلا وهو قبب ودة يس رافلاب ىمست لا ىه لبق

 (راتخم -1؟1/)



 ءاملاوو اولا أب 27 ءاثلاْذ صف ها//

 ىلاعت هللا ىضر رمعن هللا دبع نعي دخلا نا بي ذهنلا فرك تاق#ا ذه رغما

 ةدسعو»: | لاثو ىلاعت هللا باتكر يغ نم بتكستس ا اه هنع لك ام هرسفوامبنع

عضو مال لاوةالصلا هيلع ىسوم دعب ناأص رااورامح الان ١١ ل
 مف اناتك او

مع نك ف ةانثملا ويف ىلاعت هللا اتاتك ريسع نم اودارا امى ع مهد
 ١ْ رم نب هللأ د

 تب كح نع ىهنلاهب دريملو تاتكلا لهأ نعدخالا ءك اننعدلا !ىضر

لد نع ىهدي فيك و هتتسو لسو هيلعهلل ىل ص هلل الوسر
 ْ يك أ ١ نهوهو ك

 ' هفرصهانثو هنكأ اًضراو اشوىردب انوف4فطع ؟ىش أ ىنبو هدعاد دح هيادبصأ

 ظ نسلا نمايانثلاةدحاو ةينثلاو ننث ا هلعج ةمنثتدا دثوايناث هلراصدانث و هتجاح نع

 قاطو فنتلاو كلذز وكبو هتينث تلي,ىذلاىنتلاو ةبقعلا قب رطاضيأ ىهو

 هنن قنالاو ءانثو نايفث عما ف ةسداسلاةنسلاىففخلا قو هيلاثلاةتسلاق

 فلالا ف دحاضأ ,١ناسنثتوثنؤو ةملل ناتنك اورك دملا ددع نم نأ اوتاينثعمجاو

 ىنئم هنال عمجيالو ىنن ال نيثالاموبو رعشلا ىف عطقت دقو لصوفىفلا امهفلاو

 ةنالثثلاثاذكو نينثالادحأ ىأ نينث |ىقاثوهمطوقو نيناثأت لق هتعجناذ

 ١ ُِتَد وتئشناو تفض تعش اف اح ةلتخ نافذ نوشالو ةرشعلا ىلا ةفاذالا

 اريخ هيلع ىننآو فطعن |ىنثناوقابلااذكو ادحاونانودحاوىتاثاذهتلقف

 رملقأ ناك امنارقلان م ىتاثملاو هيشم ىفينثتو هتينئ قتلا ىنثاوءانثلا مسالا و

 نارقلاعيمج ىمسيوةعكر لك ىفى ثتاهمال اثم بات كلا ة حاف ىمسن ونا ا

 ظ 41| ىوش ناكل ىو (ىون) ب ادعلاةب اةح رلاةب :1ن ا رقالاضبأ !ىبنأثم

 ٍ ونآو ةرصملا ىودو ةرصبلا ىون لاقي وه ماقأ ىأى ذم نزواضنا ا سوعءاوت



 ها/ل4 ١> ءابلاوواولابا * مجالصف
 لصفز# ةيوئتاضي ا ءريغىونومزابو ىدعتبهريغىولأو ىو ىفةغل ناكملاب |

 ةفصخ وأ اج نم هيلع عضو ءثوأردلاع اعووهون ا رفعزلاب طن نم

 هنموىبا وحلا عما وعمجىأ ل الل ءاملا هيف ى حي ىذلا ضوحل | ةيباخلا (امج)
 ىبيجارحللا ىبجو مأشلابةنيدماضيأ ةيباجلاو ىباولاك نافجو ىلاعتهلوق

 ىو هحالص ودبي نأ لبق عرزلا عين ءامجالأو هبف هغل ةواج وحاجوةبامج

 موقينأةيبجتلاو اجى قيسدقو زمط اها ص أو ىبرأ دقق ىجأ نمثيدحلا

 ىأءابتجاو هنعلاعت هللا ىضرد وعسم نباثيدح ىفوهو مك !رلا مايقناسنالا

 سلج لثم ئَج موقوأ ”وثج وذ واشج قحيهبتكر لعاثح ( ا . انج) هافطصأ

 اه رسك و ملا مضبايثجا هيف نيملاظلا رذنوىلاعتهلوقهنمو سواجموقواسولج

 ىأهدوجس ىف ىخج مالسلار .ةالصلا هيلع أعرب , دل ا ىن/اخج - )ءاثللاعانتا أاضي

 دج ةنالثوزعملادلو نم ىدلا( ىدج) ضرالا نعىاحنو هيعيضدمو ىوخ
 رصقلابىدخساو ما سكب ىدحلا ال ويا دخلا لقتال و ءادخا ىبف ترك اذاذ

 هاطعأادج اوهاو دج سلط ىاهادجتساوهادتجاوهادجو ةيطعلا ىودخلاو

 اهمضو م |حتفب ةرم اةوذلا(اذج) ىنغبام ىأ ا ذه كنغ ىدجنامو ىودحلا

 نم ةوذجوأ ىلاعتهلوق ىف دهاجم لاق ىذجو ىدذجو ىذج عمل ا واهرسكو
 ةعطقلاةو دل ةديبءوب /لاقو برعلا يم ةغلب ىهولاقر ما نم ةعطق ىأرانلا :

 ةيدجل اةزرالا لثم ثيدحلا ىفو نكي ل وأ راناهف رط ىفناكب شحلا!نم ةظيلغلا

 دش امواضي ناي رجو ىر باب نمه ريغو ءاملاىرج(ىرج) ةتباثلا ى ضرال ا ىلع



 هايلاوواولاباب #خ الصف 2 ة/

 نمناردصمام# اهاس ممواها رح ةللامسب ىلاعتهلوقو رمدكلاب ءاملاا ذهةيرج

 تسرو ةنيفسلاترج نم حتفلاباهاسرمواهار جوت يسرأو ةنيف لات رجأ

 عابسلاو بلكلاداواههذ وم ارسكي و راو فئاظولا نم ىراخ اةبار خل او

 ىوءاثقلا نمريغصلاةورخلاو ورخلاوةيرجأءارا عم وءارجو رجأ عمجاو
 اهؤارجابعمةب رو رج ةيلكو سغز رجاب لسو هيلع هللا ىلىننلا ىف آثيدحلا

 اضيأ ةيرالاو رسكلاوحتفااءارخلاوءاراوحتفلاب ةيارط|ةّنب ةبراجو

 ثيدحلاىفهاراجو هعم ىرجءارجوةأرا<هاراحو ةنيفسلا ةب راخاو سمشلا

 ىأاضيأ ىرجت:ساوايرجىرجدقولوسرلاو لككولاىرخلاو هيفاوراجتو
 مفيرجتسإلو كلوتب اولوق ثيدحلاىفو الوسرلسرأو اليكو لكو

 1 السلاوةاللصلا هيأعىدلا ىلعءدق ىرهز الا لاقتلق# ناطيشلا

 دا <لوقب اول وق لاقف» ءارغلاة نفل اتنأواندسستنأواندلاوتنأاولاقف

 ناطيشلا نال نعن وقطتتاتأكاو ةطتتنالوا وعطنتتال وف رضحناعا وملكت ىأ

 مانسلا حذواهيفقلاءارغلاواط هت ب المل ةنفج ماعطماديسلا وعد: برعلاو
 نمو كارج نمكاذتاعف مهوقوهاكوم ىرج ىر# هنالاي رج لبك و لأ ىمسو

 هأ زج (ىزج) كارح لقتالودي دغتلاب كا رج ىفةغا كلجأ نم ىأ كئارج

 ال ىلاعتهلوق هنمو ىذق ىأ ذه هنجىزجو ىنعميءازاجوءا زج هب زج عنصاع

 الوكنع ىرزج ثيددححا ىفوةاشهنعتنزج لاقي اي ايش سبقن نع سن ى زج

 زمطاب ةاش هنعت أ زجأ نولوةيمتونب و ىذقت ىأ أ كدعب دحأ نع ىزحن

 ةمدلا لهأ نمذخ ورامي زط او ضاقتم ى أ زاجتم وهفهاذاقت ىأ هند ىزاجو



 ه١ ءايلاوواولا باب *# ءاخ ومي الصف
 هوةجأهتوفج دق ورلادضدو دم ءافخلا (انج) ىلحو ةيْ لثم ىزجلا عمملاو

 هدع هافحتساو ان ىأش ار فلا نعهمنج يفاحنو هتيفج لقتالو وف# وبفءافج

 ةيلاخل | لعن الف لمعت -اونيقبلا يذلا ةيلجلاو وللا هنىلحلا ( الج) اءفاج
 ريخلا ىلالج هنم لوقت ىلا مالا دملاو حتفلابءالخلاوةم ذلا لهأة زج ىلع ىأ

 اولج دقواضي أجار خالاودلملا نمجو رخل ااضب اءال او عضو ىأءالجواجي

 اولجأ اضيألاقيو امهلبقأك امهمابومزليو يدعتب مثريغمثالجو مهناطوأ نع

 اوجرفنا ىاريغال لي:ةلانعاولجأو مزابو ىدعتي مهريغمثالجاو دابلا نع

 اضيا ءالجو ادعباب نم لحكلاب هرصبالجو فشكو حضوا ىاالجو

 امهيفءالج ولجيهاقص ىف يسلاالجو هيهذأ هنعهمهالجو دملاورسكلاب

 امهف رسكلاباضي أةواجو ءالجاهولجي سورعءلا الجو دملاو رسكلاب
 ةيلجت فيلا لجو لك اضيأءاللاو ةواحاببلارظن ىأ ىنععاهالتجاو

 ملا نجح (ىنج) فشكت ا طا هنعىلجناوف كت ءىشلالجتوهفثك ٠

 ىنج حاحصلا مخ: ضعب وناوبدلا فو تاقد# طقتلا ىنءمباهادتجباو رباب نم
 نيح ىنج سطرو ةيرط ةانجي اناث ألاقي رجشلا نه ىنتجيامىنأ او ىنجةرْغلا

 هاعفيل اينذ هيلع عدي نأ و هوم رجتلا لثم ىنجتلاو ةبانج ىنجي هيلع نجو ىنج
 ىوكلاو ةيدوالا نه عستااماضي أ وهو ضال اوءامسلا نيبام وحلا (ىوج)

 وجويف ىدص بأ نم ىودحدقو نز>وأ قشعنمدجولاةدشوةقرحلا

 (ابح) (ءاخلا لصفإلم ةمعن فتنكناوهبماقملاتهرك اذادلبلاتيوتجاو
 ءاي ا وهاطعأ حتفلاب:وبحهوبحهابحو|دعهباإو فحز هتس اى لعىصلاابح



 ءاملاوواولا باب ه« ءاخلا لصف هر

 هاثحنو ىروادعباب نمبارتلاهبج وىفاثح (امح) ةاباح عيبلا فىفناحوءاطعلا

 ليالا ادح دقواهلءانغلاو لبالاقوسودحلا (ادح) لقعلااجحلا (اجح )اضبإ

 هتعزانو لعف ىفهتبراباذ |انالف تب دحنو دملاو ملاباضيأ ء ءادحو ادعباب نم

 رخآف لعاقدحاوريدقت نالدحاو نمبولقم هرشع ىداح مط وقوةباغلا

 افلاع هريدةتراصف نيعلامدقو اهلبقام راسكن الءا,تيلقفواولاوهوءافلا

 هاذحو اهتحاص ىلع امهنفةدحاولكردق ىألءالا,لعنلاذح (اذح)

 ء لم واماضي ؛ءاذحلا ولعتن ا ىذتحاو لعتلاءاذحلاو ادعامهمابوهئاذحمدعق
 اهؤاقسو اهؤاذحابعم ثيدل |ىفو هرفاح نم سرفلاوهفخ نمريعبلا هيلع

 ىذتحاو هئاذحب راص ىأ هاذاحو هئاذحم سلج لاقيهؤازا “ىشلاءاذحو
 لامعتسالا,ىرحأ وهام ىلطاه وحن وءايشالا فىرحتلا(ارح) هب ىدتقاهلاثم

 لعفي نأ ىرحوهكلوق نم هقاقتشاو قلخأو ردجأ ىأ نظلا بلاغيف
 ىلاعتهل وق وهدصقب وداخ وتب ىأ داك( ىرحتنالفو قيلخو ريدج ىأ اذك

 رك ذيةكي ليج دملاورسكل ؛ءارحو اول مواوخوت ىأادشراور2كئلؤاف

 ىوءانهدلا مجع نم ةمجع مسا مضلاب ىوزح (ازح) ف رصي+ ثنا نافثنؤيو

 وسحلاوادعبا,نمقرملاسح (اسح) ريها#اكلتواعت مظعر وهمحاط ةلمر
 ءاسحواوسح برش لاقي دملاو تفل ابءاسحلا |!ذكو فورعم ماعط لو عف ىلع

 ةوسحءانالا فوحتفلابةدحاوةوسحاسحو وسملاريثك اضياوسح لجرو

 هاسح هاسحنو ىنعيهاستحاوداسطل قرالاهتيسحأو ةيمىسحيام دق ىأ مضلاب
 فسر كلاب ىشتحن ضئاخلاو ادعباب نماهربغو ةداسولااشح (اشح ةلهم يف



 هرم ءايلاوواولا باب *# ءاحلا لصف

 نطبلا ةوشحو ءاشحأ عمجاو عولضلاه يلع تمطضااماشحخلاو مدلا سحتل
 شيعو هبناوجو بوثلاىثاوح ةدحاو ةيشاخلاوهؤاعم |اهمضو ءاخلارسكب

 ىرهزالا لاق تلق * اياثحخلا ةدحاو ةيشْحلاو دغر ىأ ىشاوخلا ققر

 كاشاح لاقبو هريغوأ اشارف هه توثحام وشخلاو وشٌلا شارفلا ةشحلا

 فل الب هلل شاج *ىرقو هللاذاعم ىأهلل اشاح لايودحاو ىعملاوكلاشاحو
 نوكندقو اهي ئتسي ةاك اشاحوفلالاب اشاح لصالافالاو باتكللاءانتا
 أدي زاشاح مهنب رض تاقفابم تدصأ العف ايت عج ناف الاعف نوكتدقوافرح

 اهنالرج فرحالان وكتالا:ثاح هب وبسس لاق واهم تضفخ افرحابتلعج ناو

 لاش نأ عشمأاماف الخ ىفكلذز وجب اك ااةلص نوكتنأ زال العف تناكول .

 العف نوكيدق دربملالاقو العف تسيلاهم أ ىلعلداديزاشاحامءوقلا ىقتءاح

 ةغبانلال وقي لدتساو

 دح نم ماوقالاّن مىثاحأامو * ههبشي سانلا ىفالعاف ىرأالو

 لخدينأز وجيالرل ا فرحوديزلىثاحلاقيهنالو لعف هنا ىلع لدي هف رصتق
 ىفعقبانا فذ اوديزئشاح.طوقك اهلخ ديف ذحلانالورجلا فرح ىلع
 تايصحاهعمجو ىملاةدحاوةاصخلا (اصح) فورخلاىناللاعفالاوءامسالا

 ةاصح ضرأو كسا اةرافؤدح ون ةيلص ةءطق كسملاة اصح وتارقب وتد رقك

 ىظح رسكلاباهج وز دنعة أ رملاتيظح (اظح ):دع'ىشلا ىدح أ وىصحتاذ

 الا لثلا يف وداياظح ىدحا وهتيظح ىهواضي أ ةظحواهمض وءاخلا اا رسكب وظح

 ىلا دوت نالأت الف بلطتامف ةوظحلا كتأطخأ نا لوقب ةبلأ الف ةيظح



 ءايلاوواولا باب # ءاخأ لصف ه5

 تلف# اهجوز د_:عفماصتة أ رملاىفهاصأ ودي رتامضعب كردت كلعا سائلا

 امفول | الف ىحوز دنع ظحأ+ نا لوقت سانلالاثمأ نموه ىرهزالا لاق

 دقو ةلزئموةوظح اذ ناك اذا ىظح لج رودا ومما لا قاهنإمدنع ني لف

 ةوفح رسكلاب نح (افح ) ىنعع ىظتحاوةوظح ىظح رمال دفع ىلغن

 ىشع راصىأ فاح وهف دملااضب اءافح و لكلا ىفءاحلا رمسما ةيبافحوةيفحو

 نم هرفاحوأ هم دق تقر يأ فح وبف ىدصباب نم ىفحو لمن الو فخالب

 همارك ١ىف غلاب يا ىفح وهف ءاحلا | حفب ةوافح رسكلاب هب ىفح و ىشل كلارك
 لوالا نموتلق * لالا ىفىدقت_لااضي | يف اود ىمأب ةيانءلاؤ هفاطلاو
 هبراش ىفحأو اهنع ىفح كناك ىلاعتهلوق ىتاثلا نمو ايفح ىلناكهن! ىلاعتهلوق

 (اقح) ىحالا ىفعتوبراوشلا ىفحتن أ سأهنا ثري دحلا ىفو هذخأ ىفىصقتسا
 مالكلا نع ك>(ىح) رازالادشورصآااذيأوقخلاو رازالاحتفلابوةخلا

 ةاكاحلاو هلعف لثم امفاذاهاك اح وهلءف <يحوةفل وكحاكح و ةاكح <

 راادضولخلا ( الح) ىنععابيك احنوانسح سمشلا << نالف لاقي ةلكاشملا

 مو رعشلاىفايدمةمىلواح اءاج دقواضي اىلولح او ةوالحولح 'ىشلاالح دقو
 ىرهزالا لاق تاق # سرفلاتيرورعامطوقو |دهالااي عده لع وعفا ءى

 تلاحنو هساطدالاح واولح «ةلاعدح ءمشأ |تملحأ و هةيلحتس !*ىشغلا تيل ولحا

 ىطعءيام وهو نهاكل|ناولح نع ىه ثر د !ىفو امحوةوالحتربظأ

 ىدبو يدب لثم لح هج ودآر ا!ايحومحلا وادأب مسانا واحوت وةناهك ظ

 اهعج فنيسلا ةيلحو اهرسك و ءابحا مشب ذب مهياح ند *ى رق و ءاخح أ رمسس كتدقو



 همه ءايلاوواولا باب * ءاخا لصف

 ىربابنم ةأرملاتيلحو هتفصلجرلاةيلحو مضاعرو ىل وة لثم ىلح

 ىفو ىردصب وىنيعقو ىيعب نالف ىلحو ايلحاط تاعج |دعبا:نماهولحو

 لاقوةوالح و لحي نعىفو رعب الحا ذكو كبجعأ اذا ةوالح رسكلاب ىردص

 نوكسب ايلح ةأرملاتيلحو حتفلابىفىفالحو رسكلاب نيعف لح ىتمصالا
 ةيلحن اهريغاهالجو لاوحةوسوةكلاحو ةيل> ىهف لح تاذترادماللا

 قاذيأ ءىشلا ءلحو هتتلحتفصو ةيل<لجرلاّ ءلحو لح فيسهنمو
 قيودلا تالحاولاتامبروا واح هتاعج اضيأ ماعطلا تياحو هبحاصنيع
 - :رمداجتساك ةوالحلا نمهالحتسماو لاح ىف ماك ومبع سلاماوزمبف

 الو ةديافريبك دفتسل يأ لئاطب هنم لحب مطوقو هبني زل ابحت وةدوخلا

 ةيامح ةممح ماه ( ىمح) رصش ودعي لك وي ىذلاءا وااو دحجلا عمالا هب ملكتي

 قو ىمح هةاهج ناكماتيمحأو برش الر وظ# ىاىمح*'ىشادهو هنع عف د

 فالي هذه رغغاهيفةغلال اهجوزمآة أر الاةامحو هلوسرلوهللالا ىمح الث دحلا

 لبالا نم لحفلا ىاخلاو نيتحتفب ومح مح لصأو ًامحيف هانرك ذامىلعمحلا
 دلو حقل اذاءارفلالاق ماحالو ةايصوالوىلاعنهل و قهنمو ثدنعهثكم لاط يذلا
 اح تراللقو ىع سم نم عنك ال و ربوهلز جالو كر يالفءربظ ىمح دقفهداو

 اهرضو اهمسبرّقعلا ةمحو ةيماحو ةامحهعمحو قةح ىفءانرسفدقو ةقيقحلا

 ةيمح ماعطلا ضيرملا تيمحو هتروسملالاةومحو اهتروسل وأ س اكلا ايمحو

 ىاحو ةفنالاو راعلاة يمس او ءامح ا ماعطلا نم تيمتحاو امط”وأر سكب ةومحو
 يح وهرحدتشاامبيفامحاضي اروتتلاو رسكلاب راهنلاىمحو ءامح و ةاماح هنع



 ا

 ءاملاووأولاب ا د ءالأ لصف هبابكب

 الو ىةوبف رانلاى فدي دخلا ىمحأو ىنععاهومحو سمشلا ى>دتشاىباسكلا

 تينحوسوقلاةينلا (انح) هوبنتجاوهوقوت ىأسانلااماحنودامح لقت

 ىنحأ ل جرو ادعبا,نماضي|هنونحو ىرهبابو هتفطعد وعلا تيدحو ير وظ
 هبايو طع ةيلعاتحو بادي دحااهريظىف ىاءاوتح و ءانحةأسماو ربظلا
 اياولا (اوح) فطعن !*ىشلا ناو ننحت ل ثم فطعت يا هيلع نحنوادعوامس
 ىهو ةيوحالا جاو ةعمتجمسانلان توبي ةعامجءاوأ اوةي وح عمجءاعمالا

 ةرمحة ول اىعمصالالاقودي دخلا !دص ل ثم ةّةمكلا طاا*نولةو اوربولا نم

 ءاوح ةأرماو ىوحأ لج ر لاق. ةفثلاةرمساضي أ: واو داولاىلاب رضت

 ةيحلا توحتو هيلعىلوتسا“ىشلاىلعىوتحاوهاثمداوتح اوايح هي وحيدا وحو
 لاق تلق# ةرفصوداوس هترضخ طلاخ اذا ىوحًاريعبو ترادتساو تعم

 ىوحالاو نسلاءاثغلا ءارفلالاق ىوح ا ءائغهلعجف ىلاءتهل وق ىف ىرهزالا

 جرخأ هريدقت ميدقتلاهانعمارخؤمن وكنأ زو2ولاق مدقلأ نمد وسملا

 دض ةامحلا (امح) هن رضخ دعل ءاثغ هلَعِحُف د رضكلا نمدوسأ ىآ ىاىوح 1ىعرملا

 دحاو ىلا وئام ىابح لوقت ةاملا نم لءةمامحلاوتيملادض ىحلاوتوملا

 نع يح نمىحبو“ئىرقورتك أماغدالا واضيب أ ىحو ىش هلل |ءايحأ و برعلاءايحأ
 لاقيو ءايكسا نم ىنععهنمايحتساو هايحتساو اففخماويح عمجا ىفلوقتوةشي
 لعاببكرحاوقلأو ىلوالاءايلا|واعاف تيمحتس ا هاص أ وةدحاوءايب تيحتسا

 - مهةغل ةدحاوءايي ىحتسا شفخالالاقومهمالكف رثك اكتسمحتسااولاقف ءاحلا
 ! هذط مطامعتساةرْثكلءايلاا وف ذحامت او لصالا وهو زاجلالهأ ةغل نءاسو



 هبال ءاملاوواولاب اب 03 ءاكنا لصف

 ىلاعتهلوقو مءاسن لوضصعماب و ىلاعت هل وذو ىردأالىفردآالاولاقأك ةملكل

 قنالاو رك دكلللاقتةيحلاو قبتسيال ىأالثم برضينأ ىحتسيالهللانا |

 ىأ ةيح ىلعايح تيا ربرعلا نع ىور دقن | ىلع ةجاح دو ةطيك دار فالل ءاطاو
 روصقماسخاو تايا سحاص ىواطلاورك) ذىأ ةمححنالفو ين لعارك د

 هجولا امحنلاو نانوملادضناوحلاو ءامحتسالا دودمتءابلاو يدخل اورطمل ظ

 ىحم لجرلاوكلملاىأ هللتابحتلاو ككلم ىأهللا كامح لاق. و كلملاةمحتلاو

 لعفل مماوهو لبق وره ىًأةالصلا ىلع م مطوقو ايحن هلعافةيبحتأرملاو (
 قبس لهيحو لله ىفةىمءذهتقبسدقوديرثلا لع جلوقتبرعلاو مالا ٠
 تابخنماهالزمطاابلصأو سلا ةبباكنا (ابخ) 6ءاخلال صفإلم اضيأهيق |

 انختساو تدب وهف كلذ قوفاموةثالثوأ نيدومعلعوهو رعش نمنوكالو

 اهريغاهامخأو تافط ىأامسباي نم رانلا تيخوهفاناخ دوهانصن ىأءاخلا

 باب نم رقبلا خو سالحاو سلح لثمءاثخا عمجل او رقبلل لن '5 (ىخ)

 احتساىأ حتفلاهيازخ رسكلاب ىزخو هللأ هازخأو ةيلب فعقوتيكسلا

 ةيشخ رسكلاب ىثخ (ىثخ) ءايزخ ةأىماو ايازخ موقو نايزخ وهف

 دشاىأ كاذ نمىشخأناكملا اذهوءايشخ ةأرااو نايشخ وهف فاخ ىآ

 دمحم ىبنلا عم ناش ا نكس *# ىدطاعبت نمناب تيشخ >دقلو ْ



 ءاملاوو أولا باب # ءاخلا لصف

 الالاق ارفكوانانغط امبتهرينا انهت ىلاعتهلوقو تما

 وبالاقو ركل ةيمخلا اذكوىهخلاة:دحاوةيصخخا (ىصخ) انهركمانعم

 دحاوللىهخاولوقيملوهايصخ تءمسو رسكس اب هءمس|ملو مشلاب هتعمس ديبع
 ناتضيبلا امهفناتللا ناثدا !ناصخلاو ناتضسلاناتيصخلا ورمعوبالاقو

 ةيلالا اذكوءاتلاهقحلت+و نايصخ تاق تينثاذ ذاق ةضرملاةيصخن !ىومالالاقو

 رسكلابءاصخ هصخ ا لحفلا تيمخو ناردانامهوءاتريغب نايلا تلقاهشنئ اذا

 ةوطحل !(اطخ) ةيصخو نايصخ عماو ىمخل اجرلاو هيصختالساذادملاو

 ريثكلاو اهموكسواهحتف وءاطلا ذب تاوطخ قل عج 0 طلاب

 ءاطخو ءاطلا حتفب تاوطخ عمجلاو ةدحاولا» رملاحتفلا ةوطحلا

 هاطخنو ىنععاطيإ اطتخاوادعباب نماطخ و ءاكروةوكر لثمدملاو 2
 ودواضيا٠ربظاو همتك رباب نمهافخ(نخ) سانلاباق ر ىطخن لاقبمزواحم

 هيلع ئخوايافخ عمو فاخ ىا خخ “ىشو همتكو هرتسهافخأو دادضالا نم

 نودام ىفاولظاو رم الاحضو ىاع اءافحلا احرباضي الاقبو ءافخ ىنحم ريالا

 *ىشلا ىفتخا لقتال و ىراوت هنم ىفخت سا و حانت مدقم نمرشعلاتاشرلا

 هلوقو نافك الاج رختسيهنالشابنا| ىننخلاو هتجرختسا“ىثلاتيفتخاو

 مطوةك اهءاطغيأاهءانخابنعليزأ ىأ اهيفخأداك !ةينا ةعاسلاز | ىلاعت

 ءاسكلا دملاو سمكل اءافحخلالداوتاق# هوكش امع هتلزأ ى أ هتكشأ

 امسبانم'ىثلا الخ (الخ) حتفل!اهيفخا “ىرقو ءاقسلاهب ىط
 اذاو ىلاعت هللا لاق ةواخ ىفهعم عمتجا هيلااللخو ءالخو ةولخ ه,تولخو

 سووا

 :. ىذلا
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 ه8 ءايلاووا ولا باب # ءاخ | لصف
 هلوقو هللا ىلا ىراصن | نم ىلاعتهلوق فاك عم ينعم ىلا ليقو مهنيطايش ىلا اواخ

 ىآءالخ كنمانألوقتو لسرأو ىضم ىأريذن اهيفالخالاة مآ نمناو ىاعت
 هن ال عمج و يف ءىرب ىأ ىلخ كنماثأو ردصم هنال عمج الو ىشالءارب

 ةيلخلاوهب شال ىذلا ناكملا اضيأ ءالخلاو ًاضوتما دلل ءالخاو مسا

 نع ةيانك ةبلخ تنأ ةأرملل لاقيو اهنعء ىو املاقع نم قلطت ةقانلا
 هيف لسعت ىذلا لحنلا تباضبأ ىهوةم.ظعلا ةنيفسلا اضيأةّلخاو قالططلا

 بصنتا ديزالخ ىنؤاح لوةترجتو اهدعبام بصنتو اهم ىنئتسي ةلك الخو
 تلقاذاو ديز نم ىتءاح نمالخ تلق كن اكل ءافلااهبف رمضت و العفاهنأعجاذا
 مهضعب دنعو اشاحةةلزنع رج فرح نيبوحنلا ضعب دنعىهف تر رخ دي زالخ

 الخام ىتؤاح لوقت صنلاالااهد_ءبام ف ن وكب الف الخامامأو فاضمر دصم

 ىلذغاو مذلاكنع طقسو تردعاىامذ كالخو اذك لف |مطوقواديز
 روصقمالاو ىخاوملا#ةيلاخلانورةلاو ىجشلادض وهو ملا نم لاخلا

 هتيلتخاو ىردهبابو هتعطق لل |تيلخو ةالخ ةدحا ولا شيش | نم بطرلا
 رك ضرالا تاخأوالخلاهف لعجنامةالخلاو الاد عطقيام ىلا واضنأ

 لجرلا لخ ا والاخ هتفدادناكملاّتيلخأو ىنعع لخأ و 'ىشلا هلالخواهالخ

 لجرلاتيااخو هنعالخ ماعطلا ن ءىلخأو مزاب و ىدعتبهريغىلخ أ والخ ىأ

 تلق * ايلخمهتيأرو ىلخوهفامويف ةيلخ هليبس ىلخو هنع غر فت ىلخح وهتك ان
 رخلاو عف رلا ةلاح ىفهفال خي بصنلاةلاحىفروصقلامسالان وكب نأ ردان اذهو

 ىهلعىخأو ىدصباب نم هباع نخ دقو شدفلاانخلا (انخ) ص وةنملاك



 طا١/ا|||ا'  :

 ىأةيواخ مهو بب كلتف ىلاعن هلوق هنو ا وقأءاوخ ىوخت

 ابف وقس ىلع ةطقاس ىا اهشو رعىلعةيواخ ىهف ىلاعت لاف ةطقاس لبقو ةيلاخ
 ىفهي ذهن نعهنطب ىناحاذ |ةيوك لج رلا ىوخو ءاسفئاإ ذك ماعطةيوجلأو

 ءايدلا وةايدةدح اولا ريطين ا لبقد ار! ىبدلا (ىفد) ة6لادلا لصف هدوجس
 ليللاجددقو ةماظلاىحدلا (ىجد) ةءايدةدحاولاعرقلاد ملاوديدغتلاو مضلاب
 عمج هن : اكةسدانح لبللا ىحايدو ىح ديو لدللا حد ||ذ و ةمجادةلمل وامس باب نم

 لاق ةماظلا نم وه سلو *ىثلك سل أ وها | لبللا جد ىبمصالالاق ةاجيد
 هاحادلاقيوةارادملاةاحادملاو”ىثلكسبلأو ىوق ىامالسالااحدمطوق هنمو

 ىلاعتهلوقهنموادعهباوهطس ؛ئشلااحد (احد) ةوادعلاه راسن اكماراداذا

 ىلكلاةيحدو ضرالاهجو نعىمخا رطملااحدو اهاحد كلذدعب ضرالاو

 فلس وهيلعهللا ىلصينلا أب مالسلا هيلع لي ريج ناكىذلا وهرسكلاب

 اهم ضومابيحدأو اهضيب عض وم ةماعنلا يح دمو سانلا لمحأ نم ناكوهنر وص
 ىرباب نمهب لع ىاهب ىردوهأرد (ىرد)سعللااددلا هيف خرفت ىذلا

 ةرزكلافيف#ءايلا ف ذحن ردأالنولوقيواهرسكو لادلا مضباضي |ةيردوةياردو

 . هيفهجولاو هب كبردأالو ”ىرقو هماعاءاردأو كيلو لب ألاولاقك لامعتسالا
 اهاسد (اسد ) ةنالملاوةاحادملاىهونيليوزمبيسانلاةارادموزمطا كرا

 ءاعضلاىلاةوعدلا (اعد ) ءاينينيسلا ىدحا نملدب افاهسسدهاص ا واهافخا
 ىلاءاعدلامبمدارملاو ردصم وهوزالفةاعدمو نالفةوعدىفادك لاح تفلاب



 ه١ ءايلاوواولا باب # لادلا لصف

 برءلامالك زكا اذهاضياىوعدلاو بسنلا فرسكلاب ةوعدلاوماعطلا

 هتيشت نمىعدلاو ماعطلا ىفاهنورسكيو بسنلا ىف لادلان و>تفي بايرلا ىدعو

 ىوعدلامسالاو اذكهياعىعداو مءانب أ ؟ءايعدا لعجام وىلاعتهلوقدهنمو

اهاعدتساو هب ححاصهاعدو تمداهم بار خال ناطخلا تعادنو
 هلهلات وعدواضي |

 لوقتو ةيعدالا دحاواضي اءاعدلاوةدحاولاةرملاةوءدلاوءاءدهوعدأهملعو

 نوع نتن ةعامجلل و ةمضلانيعلا مامئا,نيعدتو نيوعدتو نعدتت نأ ة رمال

 وعدل عرضلا ف كرتبامنيللاةيعادو ءاوسلاحرلال ثم
 . ثيدخلاى و هدعبام

 هيلع هللا بصةناثي دخلا ىفو هيلعت زهجاحي را تيفدأ(ذ د) 0

 ظ درلا ٠ ٠ رم ءفدلا دار و هوفدأف هباوهذا موقل لاقف كعوب رسأب ىف

وقدلاو ًملسو هيلعهللا لص هللا لوسرءادوفهولتتف «اوطذق
 ةرحشلا ءا

 ناك هنال طاون آت اذىمستءاوفدةرجش رص اهنا ثر د اىفو ةمظعلا
 طاش

اىفاهعمج واهم ىتتس ىقلاوادلا (الد) لج وزع هللا ود نم دبعتو اهمحالاسلا
 ةلقل

 ةروعانلاوةرقبلاهريدتنونجنا|ةيلادلاو ل وعفكىلدوءالدةرثكلاىفولدأ

 ىف ءاحدقو رثبلا ىفاهل سر اهالدأو ادع هبا وابعزنولدلا الدوءاملااه ري دب

 دارأ اميفدعقوأ رو رغب ذدو ل دلا مع ىلادلارعشلا
 نم وهوه ري رعب نم

لدتو نيعفشتسم كسلا هبانولدو هنعملاعتدا ىحكر سابعلاب تستس| ا. هنع
 ى

ذمت ىلاعتهلوقك ىقلدت ىأ ىلدتفاندم ىلاعتهلوقو ةرجشلا نم
 ىلا به

 أهع تعب يأ همح ر ب ىلدب وهو اهم جتحا ىاآهتجح ىلدأو ططخ ىأ ىطع هاهأ
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 ءالاوواولابا#«لادلا لصف 2 ة1؟

 لوقببرعلاض عبو نايمدهتيتاتو كبرحتلاومدهلصأمدلا (امد) ةوشرلا
 كي رحتلاب ىكد هاصاادرملالاقو لعفن زو ىدهلص اهب ودسلاقو ناومد

 ريغصتو لصالا قةرو دمدحاو لك ةجحوحطالاوهو ءاملاهنم سهادلاو

 بانشلا ىنعع ىمدلا رعشلا قءاحو هوحنو جاعلا نمةرودلا ىدو ىدلاعّمجاو

 كذب ىمس لبق |دح اواللعج نامسااهن اكل بج مساامد قاسو ريواصتلااهيف ىلا
 مدو ليسنتالوىمدتىلا ةحشلاةسمادلاو مدهياع كفسوالا مون نم سدأ هنأ

 اندلا عمجاو اهون دلاين دلا تيم. وامس باب نم هنماند(اند) مدنعلا نب وخالا
 ةبيلاةيسنلاو نينك الا عامجالواولاتف ذغوندداصأو ريكلااو ىربكلا لثم
 ةيارق ىأ ةواندامهسي و براق نب سم الا نبي قادوىندوى وبندليقو ىوايند
 اند قيس دقوزومهمنودلا ينععءىتدلاوز ومهم ريغبرقلا قدلاوبإ رقوأ

 الملقاند ىانالف ىندت وليام ولك ىااوتدف ماك | اذاني دعا ىو 00

 رسك و ةيودالا دحاودودمءاودلا (ىود) صعب نه مهضعبانداون ادتواليأق

 ىودلاوءاودوتاوادمداودردصم وهاءارسسكلاب ءاودلا ل يقو هيفةغل لادلا
 هآوأدو هذ صاهريغها ودا و ض ص ىأ ىدصب اب نم ىوددقوض رهلار ودم

 اهفيفخ ميرلاىودو هباعت ”ىشلا,ىوادنو ىواديو ىودبنالف لاقي هلا
 عبتي ىأة ين دتر ومالا فىتديل هنا لاق وحاحصلا فلا ثي د ىفودلوق (؟)



 نة ءاملاوواولا باب  لاذلا ولادلا لصف

 ةاونلثم ىودعماوهنميتكبامحتفلاب ةاودلاورئاطلاو لحنلا ىود اذكو

 ىلا تاياودثالثو ف صواف صوةافد لثم عم ا ع لوعف ىلع ىودو ىونو
 صمهدلاضاودو مظعلا رم الاةيهادلا(ىهد)ةزافملاةيودلاو ىودلاوودلا و رشعلا

 ط دكوت وهو ءاههدوءاوهدةيهاد هتهدلاقبوهيون مظع نم سانلا برصبإم

 ةيهاد لجر لاقي ىأرلاةدوجوركنلادودمت ءاهدلا وءاطانك اسىهدلاو

 ارذلا (ارذ) 6لاذلالضفإ# كباصأامىأ كاهداملاةب وءاهدلا واهدلا نب
 هئفدوهرتسو هفنكىفىأ هارذىفو نالف لظىنانأ ل اقيهب تير دتسا ام لكحتفلاب

 هنريط'ىشلا تورذواههذولاذلارسكب ةورذةدحاولاهيلاعامضلاب“ىشلاارذو

 ادع با,نم هريغوبارتلاعرلاترذو حايرلا تايراذلاو ادعدبابو هتهذأو

 أهم لظتساةرجشلاب ىرذتس ا وةطنلاسانلا ىرذ مط وق هنموهتفس ىأ رو

 سادك الاةيرذتو هفنكقراصوهللااجتلان الفب ىرذتساو اهئفدىفراصو

 سادك الاابب وتو ماعطلااهب ىرذي فارطأ تاذةيثخ ىرذملاوةفورعم

 نيلاترذأو فورءم ن>ةرذلاو سهذلاهنهساطاذ |ندعملابارتىرذهنمو

 ءاك ذرسكلا,لجرلا < ذدقو باقلاةدحدودممءاكذلا (كذ) هتبصايعمد
 وك ذترانلاتك ذواهعفررانلاة يك ذتوذلاة يك ذتلاو ليعفىلعك ذوبف

 حوبذملافحورلاةيقبدودممءامذلا (امذ) اهريغاهاك ذآ وتلعتشاروصةماكذ

 نبالاقلبذيأواذوبفددشممومضمايوذرسكلا,ىوذيل قبلا ىوذ (ىوذ)
 رخل اهاوذأوةغلواولارسكب ىوذ سنو: لاقو واولارسكب ىوذلاقب الو تكلا

 ( راتع - 58)



 ءاملاووأ ولا باب # ءارلا لصف 04و

 ىنععودحاو لوعفمىلاىدعتتنيعلاةيؤرلا (ىآر) دعا رلا لصف هليذأ

 ىأرلاو ةعارلشمتءا دوق دوا دك ديعأدوتإ وعفم ىلا ىدعتت لا

 نيكضو ناض لثم ل يعف لع روهنمبولةماضي اءارأو ءارآ هعمج و فور عم

 زمطادرعءلا تكرتدقوانأر هقفلاىفى ار لاقيو سم ىأ نيل نم ىف رهبلاقيو

 رعاشلالاق هتزمهف هزمهىللا تجاتحا ابرو ممالك ىفهرثكل هلبقتسمىف

 رخال اقو # عمسا وءريشدعلا لع نمو د

 تاهرتلايملاعا الك هايأ رتملام تبع ىرأ

 رعاشلالاق زمر يغب هيضامءاحاعرو

١ 

 بالا فىرقام عرضا |قدر * عاربتنعمسو أت ير لهحاص

 هترأو هرفدحلاىلعو ءرأّت نق لصالا ىلع هنمت مآ أذاو ب العلاق ىوريو

 ءارصنالفو رب دتلأو ىأرلا نم لعتف اوهوم انراو هب ار اهلص اود .!رف ىلا

 ىأر ناعما ىا ارو ةعمسو ءاير كلذ لعف ل اًت.ءايرلا مسلاو نؤارمموقو

 ةثرلاو فيسلافو 31 رملاىفهينجوىلارظش ىأ ىا ارتينالفوا طعب ميسضعل

 ىأ هار هنمل وعن ”ءاملا نم ص م وءءامللا وقال ١ رىلع عمجم وو َه ر وديع رجع 5

 دعب ةارملااها رت ةردكلاوةرفصلان مريسلا حلا ءىشلا ةيرتلاو هتك

 هلوقو ةبرتب سلو ضيح وهف ضيحلا مايأ ىف ناك اماماف 7
 7 نععلا هناراموهوتد أر نم رظاملا نم هاءج هزم نم ايؤروانات |نسحأ م ىلا

 ةزمطا فريف ىلع لة ركينأاماف هزمبم 1 نمو ة ص هاطظ ةوسكو ةن 4ةدسح ةلاح نم

 أرملل لوقتوتنسحو تاالتماىأاير مثدواجو مه اولأ تيورنمنوكوأ



 6م ءاملاوواولاب اب # ءارلا لصف

 ةم الع ةدحاولا فلان ودلان ال امهني قرفال نب رن نتن ةعامجللو نب رتتنأ

 تمغدأ تئشناو ىننب رتثنأ لوقتو ةعاممججا نون ىم اماما ىفقلاو عفرلا

 مصتعملا اهان ىلاةن.دملا ارماسونيرضت لدمنونلا ديدشتب نيرتتنأتلقف

 مماارسكب ةارملاوا ”رماسوىأر نمءاسوىأرنمرسوىأر نمرستاغلاهيفو

 لاقي نسحلا رظنملا ملا حتفب ةارملاوايا رم ريثكلاوءارمثالثواههف رظش ىلا

 ةارمىف نسح نالفورظنا اوةرظنملاةندحلاقباك ىأر م اوةارملاةنسح ةأرما

 هنطاي ىلع لديهيهاظ ىأ هت ارمهلوهحم نعربخم لثملاىفو رظنملا ىف ىأ نيعلا
 ةأيارم ميار وةاارممهمئاريسانلان الف ىءارلاقيورظنملا ن.حمضلا,ءاورلاو

 نيودتلاب ايؤرايؤرلاعمح و نيوشالب ىلعف ىلعايؤ رهمانم ىف ىأر و ىنعمي بلقلا ىلع

 'ىشلاابر (ار) هلوق عمسأ وهارأ ثيح ىأ عمسمو ىأر عىنمن الف ويعرنزوب

 اهحتتفو ءارلامغب ةوبرلا اذكو ضرالا نم عفت راام ةيارلاوادعهابوداز

 اذا ادعباب نم ىف ر لاقي ىلاعلا سفنلا وبرلاو ءا رلاحتفباضي |ةوابرلاواهرسكو

 ثال وقك ةدمئاز ىاةيبارتذخأ مذخأف ىلاعتهلوق يف*ارفلا لاق ورلاهذخأ

 ىمنام لكل اذهوهاذغ ىأهابرتو ةبب رتهابرو تبطعأ امرك آأتذخأ اذاتسرا

 ببر قرم دقوبرلابل ومعم ىأ بب رمو ىل م ليج زو وحنو عرزلاودلولاك
 حلص ثيدح يفوهؤابرلا ىف ةغل ةففخم ةبيرلاو لجرلا ىنرأ دقو عيبلاابرلاو

 واولاةوبرسابقلاو ب رعلا نماعامتس ة ففخم ةِسب روهءارفلا لاق نا رحئلهأ

 ىقوةوطحخلاةوثرلا (انر) ناتييرااممو ذخفلا لص ديدشتلاو مضل ,ةيرالاو

 ىو ةجردبليقو ةوطخيىأةوثرب ةمايقلامويءاماعلامدقتب هن اذاعم ثي دح



 ءاملاوواولا باب # ءارلا لصف ه5

 ةريزخلاوريزحلات لق # هيوقنوده دش: ىا ضي رهاداٌؤفوترثةرب زل انثي دحلا

 باب نم تيملاتيثر(انر) قيقدلا هيلعرذ جضن اذأف ريثك ءام ىلعا راغص عطقب م1

 تمظن اذااذك و هنساحتددعوهتيكب اذا ادعباب نمهنوثرواضب أةيئرمو ىر

 لعزمطابتملاتاثراولاقاجرو هيردص:لوالابابلان مقره روارعشهبف
 نيليوزمه.ه:رخأر مالا تيجرأ(احر) أبل فدرك ذ قبسام ىلع لصال | فالخ

 لجر تلق هب تفصواذافهاخأو هجراوهللارمالن وج منورخاو”ىرقو

 ًاجرفف قبس دي دشتلابىح رم لج ر تلق هيلا تبسن اذاف ةيج م موقو جاسم

 هاحراواضي |ةواحروءاحرو ادعبا,ننمهاحر لاقب دودمت ل مالا نم ءاحرلاو

 هللا لاق فول !ىنعميءاح رلاو وج رلاز وكي دقو ىنعم هلك ةيج رماح روداحن راو
 سؤذوب | لاقوهللا ةمظعن وفاخمال ىأ اراقو هللز وج رالكل ام ىلاعت

 رثبلاةيحانرودقماحرلاو لابي وفخباىأ * اهعسأ جريل لحتلاهتعسل اذا#

 ىلع كلملاو ىلاعت هللا لاق ءاحرأ عم اون ا وج راههواجر ةيحانلكو اهاتفاحو
 هللا ىذلاوهدسعوبألاقةرمح ادب دشرجأ | غيبصن اوجرالا وامئاجرأ

 ةيسرافلابوهو برعمزاوجرالان!لبقو هنودنامرهلاو لاق جتساشنلا

 ناوجرأ وبف ةهمدشب ل وللكو ل وكام نسح ا رمحأ رونهلرجشوهو ناوغر

 نأ احروءاحر لاقدم نم ونامحراهسنتو هثن وم ىهو هفورعم ىجرلا

 موقلاىحرو ءاحراريثكلاو حرأثالثوةيطعاوزن ااطعوءاطعلئم ةيحرأو

 'ىش (اخر) سارضالاءاحرالاو سرضلااحرلاو اهنموح برا روم كيس

 ىلا ىخرتساو هلسراهريغو رتسلا ىخرأو شهىأ اهحتفوءارلارسكب وخر



 ه1 ءايلاو واولاباب * ءارلا لصف

 دملابءاخرلا نيب لاخلا عساو ىأ لابلا رز لج رورطملاأطبأ ءامسلا يخارتو
 طقساذاىدرتورسكلاب ىد ريرئبلا ف ىدر(ىدر)ةنيللا عرلاءارلامضب ءاخرو

 ىدرتو ناوادرونا ادرهتينثكو سلي ىذلاءادرلاو لبج نمروهتوأاهبف

 هادرأآو كله ىاىدصبا,نمىدروةبدرثهريغهادروءادرلا سل ىاىدنرأو

 تفقوهنيفسلا تسر و مم احشفب اضي | ىدىموادعهبابو ترث 'ىشلا اسر (اسر)هريغ

 وهو ةنيفسلاةاس صرح الا رحب ىرهزالالاقتلق#امسوادعوهبابو رجالا ىلع
 ىفهامعةرودهللاهحرىرهزالا ركذورجأ نم لقث أ نالفاولاقاروىقتارعمسا
 ىمر ىلاةاسرملاو ىرج ىفقبس اهاس مواهاأ رجم هللأ مس ىلاعتهلوقو بي دهملا

 اهتدحاو مخساورلاتب اوثلا لاب ا نمىساورلاو ركل سرفلااهيمست ةنيفسلا هم

 عّمججاو اهمضوءارلا رسكبةوشرلاوةيشرأ هعمجو لبحلاءاشرلا (اشر) ةيسار
 ىشثرتساو ةوشرلاذخ أ ىشتراو ادعبا,نمدهاشردقوابمضوءارلا رسكب اشر

 ءاشراط لعح ولدلاىثرأو ةوشرلاهاطع ا ءاشرأوهلعةوشرلا ىلط همكح ىف

 ء.ةلاتيضرو هلثمةاض راااواضرلااههةوءارلارسكب نر اوضرلا (اضر )
 اضر رسكلاهنعىخذرو لصالاىلعاضيأ وضم وىض رم وهف هتيضتراو

 ىأةيضارةشيعو شفخالا نعدودممءاضرلامسالاو ضح رد صم روصقم
 ىخذرلاقيو تيض رلاقي.الوهلعاف مسام ىلعهتشيعم تيضر لاب هنال هيض سم

 اًضياهتئضرو ىنعهتلضر ا وهنعوهبىذر نعم ىفهماعىخذراولاقابرو امحاصدب

 ل بج ىوضرو ىتاضراف هتيضرتسا و دهج دعب هاضر أ هاض رثو ىذ رف ةيسضرت

 عضوم او ىىرلاىرملاو ردصملاحتفلابو الكا رسسكلابىعرلا (ىعر) ةئيدلا



 ءاملاو واولا باب ءارلا لصف هة/

 ةاضقو ضاقك ةاعرىعارلاعجحو ترادعسلاك الوىعمم لئلا فوردصملاو

 نيأىلا سصمالارظن صالاىعارو عابجوعئاك ءاعرونابثوباشك نايعرو

 لثلاىفو هاعرف'ىشلاءاعرتساو قوق لاّةاعارص نمهاعارو هظحاالهاعاروريصب

 ىعرملاسيللاقبر ةماعلا ةيعرلاو ىلاولا ىعارلاو ملظ دف يئذلا ىعرتسا نم

 هلوقدن.و هيلا ىنداهعمسهاعرأو فك ىأحيبقلا ن عىوعرادقو ىعارلاك

 نكلو كعمسانعرا نعم للعةاعارخأ نماناعاف وه ش ةخالا لاق انعارىلاعت
 اولوقتاللاقهن اكهبف لوقلا لامع !ىلعني وتل اءانعار لاقي و لاق مالل تهذءانلا

 ىعراذكو ةياعرهتيعرريمالاىعرو ةيوعرلا نموهو !رجماولوةتالواقمح

 تحتراواضي|ىعرمواموهيفامعر لب الا تعر و لب الا تدع رو ةياعر هتم رح هيلع

 ءاسنخلاتلاق رسكلاب ةيعراهبةرموجنلا ىعروتعر ل ئه لبالا

 (اغر) هاعرئام اطتدنأ ةيشاملاهللا ىعرأو *# اهتيعرت فلك اموموجنلا ىعرأ #
 جضىأ دملاومغلاءاغر وغريريعبلااغردقو فخلاتاوذت ود ءاغرلا

 انهدحاواغراذا لبالات غارتو اهرسك وو اهمذوءارلاحتفب نيللادبز ةوغرلاو

 تلق # ةقانلاةيغارلاوهولتقف هلعا وغارت للا ومهما ثيدحلا ىف و انهدحاوو

 زمهمالوزمهمادعباب نمبوثلات وفر (اذر) معأ وهو ريعبلااهمااغئىفرك ذو
 قافتالاو ماحتلالا ءاف رلاو قافنالاةاذا راو سعرلا نم هتنكس لجرلاتوفرو

 نوكسلا.هانعمناكتئشن اونينلاوءافرلاتجوزتمال تاق اذاةيف رت هتيفرلاقبو
 رسكلاب مسلا فقر (ىقر) هتنكساذالجرلاتوفرمطوق نم ةشن امطلاو
 ةل الااههبش سكن ف ةجردلارسكلاو حتفلاب ةاقرااو هلئمقتتراوايقروايقر



 616 ءاملاو وا ولا باب # ءارلا لصف

 ةجرد ةجردهيف قر وعلا فق ربو لعفلا عض و ماهل عج حاف نم واهم لمعي ىلا

 (اكر) قاروبفمغلا,ةيقرهيقريماقرفهاقرتساوقرعمجاوةفورعم ةيقرلاو

 هيدب نم ىلا ىر (ىر) فاكلاحتفب تاوكروءاكراهعمج وءامال تلاةوكرلا

 اوعراو ءامروةاماسمهاماروةيامروايهر .هسلا,ىرو ىمرافهأةل|ايمر هيمري

 جرخلاقيولاق اهب ىرلقتالو اهيلعو سوقلا نعىرتيكسلانبا اومارتو
 صمقلا ىريىأى ع ريجرخو رجشلالوصأوضارغالاىف ىرب ىأ يرتب

 ءامرلاو نير ىف قبس دقام الا مهاب قرف ال نيم رثنتن أو نيمرتتن أةآ رمال لابو

 ىلا حرج اىارتو 4نع ىلا مت هللا ىضر رمت ثيدح ىوهوايرلادملاو حتفلاب

 ءالأ هدب نمر جملا ىرأ وهال أ ىأ هسرف نعهامرآف هنطلاةبوداسفلا
 بنرالاى ريامت ”ىششلا شب ىا بنر الا ةيمرلا نشب لا ة بى ريديصلا ةيمرأاو

 لبق ةالصلا ىلا بيجنال ودوباحال نيتام م ىلا ىعد مدح أ نأول ثيدحلا ىو

 الا ههجوام ىردأاللاقو ةاثلا نا ظ نيبام وه ديبعوبأ لاقو فل ظلا انهةامرملا

 مهلاةيورالا(ىور) ناروبفامسهبابو رظنلامادأ لان (انر) رسفياذكهدنا
 ىورالاىهف ترثك اذاف لمعان لعىوارأثالثولوعولا نمىئنالارسكلاو
 اير ةأرملاو ناثطعلاد ضنايرلاوةأ سعا مسااضياىو رأآوس اء قريغب لعف | ىلع

 ريسغمهمالك ىف ترج مالا ىفركلشتلاةيورلاو رماع ني دال لبج مسا نايرو
 اهحتفو ءارلا رسكبايرو اذ رن زوو ىور رسكلاءاملا نمىورو ةزومهم
 ورفةباوررسكل انىورب رعسشلاو ثيدحلاىو رو ىنعع هلكىو روىونرأو

 هاحاضي اءاورآوةيورترعشلاهاٌوروةاورموق نم ثيدحلاو ءاماورعشلا فوار



 ءالاوواولا باب 3 ىأز اوءارلالصف ٠» ٠

 قىورو دعب ألءأأ | نمهنف نووت رياوناكمهمال ةيورتلا مون ىمسو هتب.ا ور ىلع

 .لقتالو اذهايةديصقلاد شن أل وقتو زمهالوزمهركفو هيف رظن ةيو رن مالا

 لغبلاوأ ريعبلاةيوارلاو علا ةيارلاواهراهظتسإب ىأاهتباورب رمأاتنأالااهورا
 يبس حع ةراعتسازاجوهو ةيوارةدازملاىمستةماعلاو هيلع وت ىذلاراجلاوأ

 ىفءاورلارك ذدقتلق * رظنم ىأمضل!ءاورهل لج رودانرك ذاملصالاو

 ءاطاورعشللا*ةواراجرو امهمالارهاظن :ءلصقلا دحأ نموهواضيأ ىأ
 ناد عقلا ةب ةيفاقتلاف رح ىورلاودملا ورسكلاب“ اا! نمءاورموقوةغلاسال

 ىتسلا لم عقول اةدي يشر طقلا ةميظعةباحس ذي ىورلاودحا ودىور ىلع

 هلوقهنمو ادعهبابوحتف هيلجر نيباهرةديسعوب !(اهر) ايورارش برش لاقيو
 قيرطالو ءانفىفةعفشالن أى ضف هناثيدخلاىفو اوهرردسلا كرتاوىلاعت

 ءاماهبف ليس موقلاةاحىفن وكت ةبوح اوهرلاو وهر الوحكرالو ةبقنمالو

 نيرادلا نيب قيرطلا ةبقئا| تلق « ادعدهباو نكس رحلااهروهريغورطملا

 (ابز)*6ىازلا لصفإلم هيفءانب الءاضف ناك اميرو هءارونم تيبلاةيحان حكرلاو
 رفحتةرفحاضيإ ةيبزلاو ىف زلا ليسلا غاب دق لما ىفو ءاملاهولعب ال ةيبارلاةيزلا

 هيج ز . "ىلا جز(اجز)ل اععض ومى اهم ورفحملا وباكم هم ال كل دب تيمس دسالا

 هب ىككااذكبىزتواهءعفادن فيك ىأ مايالا ىحزت فنك لاقي قف رب هعفد

 ىجز رلاو ةايلقةاجزمةعاضبو ليلقلا“ىشلا جز ملاواهقاسلب الاىجزأو
 ىرزيهباعهلعفهءشعىرز (ىرز) ه4 وسن ىأاهدلو حزن ةرقملاو ؛باحسلا

 ناسن الاىلعىرازلاورمعوب أ لاقواضب اهيلع ىرزوةياكح نزوة يارزر لكلاب

 ىار

 انااا



 0 ءايلاوواولأ باب * ىازلا لصف

 رصق اذاه ىرزأ لام يشل [نواهلاءارزالاوهلعف هلع ركت و ًاشهدعب ال ىذلا
 هناكزهنعىّدأةكز هلام كزوةفورعملاملاةاكز (كز) هرقح ىأهاردزاوهب

 أض .اءاك ز واهم مثرهطت اولاقاه مهيكزتو ىلاعتهلوقواهح دماضيأ هسفن كزو

 مالغو ىم ىأدملاو تفل ءاكز وكري عر زلااكذو قدصت ىرزتوهناكز ذخأ

 رصقلافرصقب ودعازلا (قز) اضيع اكزوامسبا,نماكزدقو كازىأىز

 لاقدجن لهال دم اوانزلا اون رقتال و ىلاعت هللا لاق نا رقلا قطن هبو زاجل لهال
 لاق بز هانزوأ زيف ذاقو * هؤانز فرعين زي نمرضاحابأ * قدزرفلا

 ءارلارسكب ةدشرل وه مطوق دضاهحتفو ىازلارسكب ةينزاوه.طوقوىنازايهل

 ىفوهضبقو هعجايزيوزب“ ىشلاىوزواياوزلات دحأو ةيوازلا(ىوز) اهحتفو

 رانلاىفةدل ل اتوزناو اهءراغموابقراشمتيراف ضرالاىلتيوزثيدحلا

 ىوزو هينيعنباملجرلاىوزو ةئيطاوس ابللاىزلاو تذبقتو تعمتجا

 (اهز) فل الادعب ءابالا تك الورصقيو ده فرح ىازلاوهنراونعلاملا

 هف ربظدقف لخلاف ةرفصلاو ةرمخ!ترهظاذالاقب نول ملارسلاوهزلا

 ىهزأو ادعبابنم لخنلااهزدقومضلاب وهزلانولوقيزاجحلا لهأووهزلا
 لاقي ندحلارظاملااضياوهزلاو ىبمدالااهفر عب وديز وب ااهاكح ةغلاضيأ

 ىهزدقو رخفلاو رركحلااضبًاوهزلاو هلعاف مس ملام ىلع كينيعل ”ىثىهز

 ليس لعالا اهب نوماكتبال فرح ب رءللو ربكت ىأ وهزموهف لجرلا

 تجتنو سالاب نعو لج رلا ىهز مط وق لثم لعافلا نعم تناكن اوهب لوعفملا
 لوهجب ريغ ركت ىأ اوهزوهزباهزديردنبايكحو اههابشأوةاشلاوةقانلا .



 ءاملاو وا ولا باب *نيسلا لصف ب

 2 هفختسا هاهدزاوهاهزو هنم بجي ال هلعاف مس لامن ال هاه زاام مطوقهنمو

 ظ ةءامردقىأ ةءامءاهزمث ىطوقو ةعيدخم ىهدزبالنالف مطوقهنمو هبنواهمو

 هلثمهتنبتساو دملاورسكلاناضب اءامس ور هبانو هنرساودعلا تيبس دق ورسالا

 ثيدخحلاىفو جاتنلاءايباسلاو ةيبسملاةًارملاةيبسلاو لجر لاب لق ىنةأرملاو
 ةعيبظلاو قلحل ا ةيج لا (اجس) ءايباسلا ف رسشع وةراجتلا يف ةكربلا راشعا| ةعسن
 نكسومادىا احساذا لمللا و ىلاعت أوقو مادو نكسامسباب نم ءىشلااجس دقو

 ' اخسدقو دوجلاءاخل!(اخس)ديدح نماهماالاةف رحلاك ةاحسملا(احس) ابو

 موثلكنبو رم لاقامهيف ءاخس رسكلاب ىخسو و خس
 انمخساطلاخءام ااماذأ 4 اهيف صان أك ةعشعشم

 ”ىشب نسل لال ! ىلع س صن ةنوخسلا نمانيخ لاق نم لوقو انلا وم اياندج ىأ

 فرطظ باب رم لج ا وخسو | ذهدض نخس ىف ىلاعت هللا همحر رك ذدقتلق #4

 حتفب ىدسلا (ىدس) ءادخسلا فلك ىاهباككأ ىلع ىخستي ن الف واخ -راص

 لمهلامضلاىدسلاو بوثلاى دسأهنهلوةتهلثمةادسلاو ةمحللا ؟ضنيسلا

 ىداسلاواهلمه ا اهادسأو حتفلابىدس ل وقب مهضعب وةلمهم ىآىدسلب !لاقب

 اًضأ ورسلاوةورسةدحاولارجش ورسلا (ارس) ءاي نما لا دباب سداسلا

 باب نم ورسو امهيف اورسرسكلاب ىرسو ورسي ارسدقوةأو سم ىفءاخس
 ةلعف ىلع ليعف عمجي نأ زيزععمج وهو ةارس ىرسلاعمجو ايرس راصىا|فرطظ

 0 ياس



 1 ءايلاوواولا باب * نيسل'لصف
 لاق ةيرسلا نماضيأ ةيراملاىرستوورسلا فلكت ىرست وهريغفرعبالو

 نمىغقتاولاقم ءابتا ارلاىدحانماولدبافرورسلا نمر رستهلصأب وقعب

 لك ةأرسوهإثمهنعىرس وف ثكتن ا مط | هنعىرسن أو لج رنامعن رأابارسلا

 سمل ثردح|ىفو تاورس ع مج اودطسووهرهظ ىلعأ حمر فلاةارسوهالعأ 'ىث

 فاوجلاىف نيثع نهتكلو هطسو وهربظك2-اقيرطلاتاورسءاسنلل

 رسكلاب ىرس ىرسو الل قاتيلاةباحسلا ةيراسلاو ةناوطسالاةيراسلاو

 زاجأ |لهأ ةغل فلالابو اليل راس ىأىرساوحتفلاب ىرسمو مضلاي ىرس

 هدبعل ىرسأ ىذلاناحب_سملاعتهلوقديريتلق * اعيحامهينارقلاءاجو

 مغلاب ةيرسلا مسالاو ةدحاو ةيرس انرسلاشو رس اذاليللاو ىلاعتهلوقو

 هللا لاقاعاو ماطخلا,ذخ أ وماط+لا ذأ لثمهبىرسأ و هارساواضي أ ىرسلاو

 اديك اتليالاالا نوكالىرسلان اكن اوالبله دبعب ىرسأ ىذل | ناحسس ىلاعت
 وهو ليالاىرسرسكلاب ةبارسلاو اليا ةحرابلاو أراهن سمأ ىرسمطوقك

 وه شفخالال اق لي اىىلا فاضم وه ليق مسأ لبئارساوريظنلا ل ملقردصم

 ةوطسلا(اطس)نيعامساو نيريجاولاقكنونلا,نيئارس|لاقبو لاق زمهعالو زمهم
 تاوطس عماوةدحاولاةرااةوطسلاو ادعباب نههباطس دقو شطبلاب ربقلا
 موقىعايشىلو نهلكو بدكو لمعاذا اذكو ادع ىأايعسىجسي ىجس (ىبس)
 اهماع لمع ىاهباع ىبس لاي ةقدصلاةاعس ىفكالذ لا ةبامرثك اومهماععاس بف
 ةياعس ىل اولا ىلاهب ىسودوجلاومركلا ىفىعاسملاةدحاو ةاعسملاوةاعسلامثو



 ءايلاووا ولا بابد# نيسلا لصف 4.
 هتميق ىف دعلا تيعستساواضب أ ةباعس هةيقر قتعف ستاك ا هسودهب ىشو

 ةرخلا,ن وكيدق هناف رهعو لجرلا قز تلق اذا ةماب فز ةاءاسم لجر لا يعاسو
 رمعىنأو ةيلهاخلا ىفنيعاسءاماثيدخاىفو ةمالا,صتخةاعاسملاو ةمالاو
 ىئس وهفهترذأب ارتلاعرلا تفس (ىنس) ةمأىعاس لج رب هنع ى لاعت هللا ىذر
 ءاملاو نللن وكي ءاقسلا(ىت 57 ضل ورمسمأ 33 لجر م |نايفسو ى رهباو نص 1

 ثنغلا هللاءاقسوامةسهل لاقاقسأو ىمر باب نمهاقسوةصاخءامللن وكت ةيرقلاو
 هضرأوهتيشا ل هاقساوهتفشلهاقسلقو مهلابايقسلا .سالاوءاقسأو
 هيق تام ىمظملاو فيحصتءافلاوهو حيا ىسام عرزلا نم ىوقسلاو

 كيردلا تسل ةل الاك اها عجاه رسك ع نمو برشلا عض وم حتفلابةاقسللاوءامسلا
 اضياءاقتسالا اوتاق# رفصأأ ءامديف عمتجا ىأ | قتساو رباب نمهنطب ىتسو

 هاقسو كضرأ ىتسو لاقيبرشلا نم ظل ارمكلاب لاو سلا بلط
 لمعت نةقاسلاو وهاقسأ|ادكوهللاكاقسهللاقاضب اءاقس وة 000

 هلغتامم م راعم ميسان نى عابحالصانموةل موركوا لي ىفالجر ل
 ةيرقلاىف ىتستساو رثبلا نم قتساو هبحاص مههدحا اولك ىتسم ا و
 ىف قتلاةباقسلاو ةفورعمءاملاةباقسوءاملااهبذ لعج ىأت لق * اف قسو
 ىلسو|مسباب نم هنعالس (الس) هيفبرسةيكلملاناكىذلاعاوصلااولاقنأرقلا
 هبشيولاق دحاوبهلعمسأل شفخالالاةرئاط ىولسلاو يال كلاهنع
 لسعلااض أىولس و مجلاودحا وال ل فداولاق كىولساضي ا هدحاون وكبنأ

 اوناك ةزرخ مضلا ةناولسلاو هنعهفشكىا هالاسأو ةيلست همه نمهالسو



 -.ه ءاملاووأولا باي #نيسلا لصف

 ناولسلا ءاملا كلذ مءاوالس قشاعلاهبرشف رطملاءام اهباع بص اذأنولوقب

 حرفملاهنومسوءابطالاوولسف نيزحلا هاقسءاودزاولسلالبقواضيأ مضلاب

 كالعام لك ءامسلاوتاوامسو ةيمسأ هعمحو ثنؤيو رك ذب ءامسلا (امس)
 ىيحءامسلا اطنانل زاملاقي ر طم اءامسلاو ءامستدملا فقسأ ليقدتمو كلظاف
 تمعوتولع لثمتيمسوتومسهنملاقبواعلاو عافترالا ومسلاو؟ انتأ

 اورام ىا|وماستوهاماس نم الع دقو ىاس النالف و سلع نعت سما سو تولسو

 ىنعمب ديزب هتيمسو اديزانالفتيمسو مصا وعلا ةيحانةيدابلابعضومةوامسلاو
 وه لوقتاكنالف مسادمساقفاو اذان الف ىمسوهو هب ىمستف هانم هتيمسأو
 امماسم لبق ودمسأ لثم قحتس اريظن ىأايمس هل ملعت له ىلاعت دل وقو هينكح

 هنم_هاذلاو عفاهربدقتو ةعفر وهب وتدل توم-نم قت شم مسالاوهيماسإ

 لعف مهضعب لاف هاصأريدق:ىف هاتخاو ىمسهريغصتو ءامسادعمح نالواولا

 ادهولافقأو لفقو عاذجأو عذك امطاعجج ن وكي ءامسأو لعف مهضعب لاقو

 ردك مسو اهمضوةزمطا رسكي مس|تاغل عب رأهيفو عمسلابالاهتخرص كردتال

 اهعطقاعرو لصو فل أ هفلأوةسماخةغل روطقمموممهمسواهمضو نيسلا
 ىلاعتهللاتاوامسإب كذيعأ ءارفلا حو ماسأءامسالا عمو ةرورضلل رغاشلا
 ةعفرلا نمءانسلاوهب ىوادت, تدناضيأانسلاو قريلاءوذرودصقمانسلا (انس)
 ريغت نست ءارفلا هاهسو هحتف ةينستهانسو هعف رءانسأو عيف رلاانلاودودم

 لدباف ريغتم ىأن ونسم امح نم ىلاعتهلوق نمر يغتب مل ىأن ستي+لو رمعوب أ لاقو
 ةحضانلا ةيناسلاو مرعلاةانسملاو ضضقن نمى شقت لئثمءايتان ونلا ىدحا نم



 ءايلاو واولاباب # نيسلا لصف ”.-
 : َح قدس ىلا ةفانلا ىهو

 ىقاوسلاذا موقلا سأل وقت باملااذهنموبف واولاهناصق:تلعجو ءاطاب

 ءاوسوءاوسرلع مهيلا ذيناف ىلاعتهللا لاقلدعلاءاوسلا ( اوس ) ةنسعضوم

 ىشعالا لاقهريغ“ىلاءا وسو ميحجلاءاوس ىف ىلاعتهللالاقهطسو ىذا
 ىنععو ار يغىنعم ناك !ذاى وس شفخالالاق#اكئاوسل اهبلهأ نعتل دعامو#

 تحتفاذاو ترصق ترسكو أنيسلا تممضناتاغل ثالثهنفن وك لدعلا

 تلق#*نيقير فلان يبامف طسوولدعىآءاوسوىوسوىوساناكملوقتتددم

 ىأ كت اوسو كاوسوكاوس لج ربت ررملوقتو ىوساناكم ىلا ءتهلوق هنمو

 ءاوسأ مثوعيمجلاءاوسامهونا اوستءئشن اوءاوسرمالا اذهىفاممو كل ريغ

 فرعي وا ذكى واساال*ىثلا !ذهءارفلا سايق ريغ ىلعةينامث لثم ةيساوسمثو

 ىوتسافةيوسن ءىشلا نوسوهلداعبالىأ هيواس الاذهو اذكى وسبالاذه
 نمىودس أو ونسم ىأ قال !|ىوسلجرو 35 وسل انامب 1 "ىلا مسقو

 ىوتسأو ىوس ىاامهسب ى واسو رقتساى أ هتباد رهط ىلعاكو وتسأ وجاحوعأ

 رعاشلالاق رهظوىلوتسا ىأ ىوتساو دصق ءامسلاصىلا

 قارهممدو فيس ريغ نم * قارعلا ىبعرمشب ىوتساأدق
 لاقه دصق دصق ىانالف ىوس دصق و هبايش ىهمن !لج ر لأ ىوتساو
 ءاوسلا ممالاو لدتعا ءىشلاىوتساو * ىحدمةفبذح ىوس نفرصالو
 لاقتلق * اوكله اوواساذاثم | فوتدمقم تفاةلع ءاوسلاقب

 هلاصأ اوكله اوواستاذاف اونيابتام ريخم سانلالازيبالمطوق ىرعزالا



 ول ءايلاوواولا باب * نيشلاو نيلا لصف ظ

 نه اوناكريخ وذ مهيف نكي ورشلا فاو و: سا اذاف سانلا نمردانلا فرمان ا

 هلوقو نبي رغلاحرشيفهرك دي ىورطاذكو ثيدح هنارك ديو ىلا

 نحتع ىنخ بيكو ك اهسلا (اهس) اهس) مهب ىوتست ىاضرالا هب ىوستول ى اعت

 ءاسوهف امموا :عباب نم'“ىشلا نعاهسدقو ةلفغلا وهسلاو راصب اهب سانلا

 ىموه واهي نتسي ةلك (مسالوىسدحاولاو نالثملانايسلا (ايس) ناوهسو

 ةياغلا واشلا(ى أش)*نيشلا لصفإلم رخلا اووف ةرلااع .ىننتسملا فكل وام هيلا مض

 مهقبس ىأ اوأش مم اش لاقي قسلا اضأواشلاو اقلط ىأ اوأشادعو دمالاو

 لاق فورعمءاتشلا( قش تاوبشلاوابشلا عم اوهف رط دحءىثلكة ايش (ابش)

 لثم يوت شوىوتشءاتشلاىلاةسنلاو هيتشا* اتشلا عم وةوتش عمج وهدربملا

 موقلا قشاوهلثم شنو ءاتشلا هبماقأ ادعبإب نما ذك عضو ماتشوف رخو ىفرخ

 قيفكي ىاةيتشتىنيتشي 'ئشلااذهوءاتشلا نمةاناشم هلماعوءاتشلا فاولخد

 هصغأ ءاجشأو | دعهبابو هنزحءاجشدقونزحلاو.طاوجشلا (اجش * ىلاتشل

 هريغو مظع نم قا ىف بشنباماجشلا و ى دباب نم ىجشاعيم ا مهنم لوقت و
 لاق ”ىلأ | نم ىجشلل ليو لاقب و ةاعف ىلع ةمجش أ سمعا ونبز>ح ىأجش لجرو

 دشن أو رعشلا فددشدقولاق ةففخم ىجشلا ءايوةددشم لحل ءايدرملا

 هاجش نماليعف ىجشلاتاعجناف * انيلخلال يل نع ” نويجشلامان *

 ادشدق وىنغملا ىداشلا (ادش) ريغالد.دشتلابناكىجشو وجشم وهف نزلا

 (ارش) ةحنا رلاءاك ذةدحادشلا(اذش)ادعهبابورتوهب ىنغاذا“ انغوأ| رعش
 س1 ااا ااا كلا كاس سا ك1 اللا
 انايجشلا ليل نعز ويلحلا مانحاحصلا مخسن ضءعب ىف ؟



 ءالاووأول |باي # نيشلا لصف ”

 : اضي اءارتشااذاوهعاباذاءارشو ىرشهب رش. ؛ئشلا ىرش دقو رصقب ودع ءارشل

 هللا ةاض رم ءاغتبأ هسفن ىرمشل نم نامل نمويىلاءتهللالاق دادضالا نموهو

 ةبرشأ ىلعءارسشلا عمجم ود وعابىأ سخن سخن نمعبدو رشو ىلاعت هللا لاقو اهعسب

 ىهو ىرشلا نم ىدص باب ل نمدهدلج ىرشوةاعفأ لع عيجتالالمفنالذاشوحو

 اهرسكو نيشلا حشتفب نايرشلاو لعف ىلع رش وهف دي دش عذلاهطراغصجارخ

 (اطش ) من ىرتشملاو بلقلا نماهتبنموةضبانلا قو رعلا هو نيبارشلادحاو
 نمةقلفلا ةيظشلا (افش] ةيوطملا بانا اهيلا بسنت ر صم ةيحانب ةبرق مسا اطش

 ةراغ (اعش) حشر باعت ذ ”ىشلا ىظشت لاقي اياظشلا عمجأو اهوحتواصملا
 ىلا هو نانسالا ىلعةدئازلا يه هيغاشلا ن سلا (اغد)ةقر هم ةيشاف ىأ * أ وعش

 مى شدقوءاوغشترماو ينشأ لج ر لاق. نائسالا نماه ريغ ةتبن اهتتدن فلاي

 ش اهع و رغدنع سمشللو هقاح | دنع رمقلل و هه وم دنع لج رلإل اقب(ىش * ]| ىدصباب

 ةرفحافش ىلع منك و ىلاعتهلل لاق هف رح ينل افشولملق ىأافشالا اهنم بام

 ضرملاو ؤشأو هلعفرشأ ”ىشلا ىلع ؤشآو *ءافش هيفشيهضرم نم هللا هافشو

 لاقةفك اسالل ىذلا ؤشالاوهظيغنم ؤشن اقل ل قشتساوتوملاىلع
 (اقش) لاعناافصخن اواههايش ا ودوازملاو قاسالل ناك امؤشالات تيكسلان |

 دقو ةغل ىهورسكلاب اتواقشةداتقأرق ةوةداعسلادخ حت واتْشلاوءاقشلا

 هحتف و رسكلا,ةوقشلان ب قشوهف هللاءاقش أ واضي أ ةواقشو ءاقش رسكلاب قش
 . ىأحتفلاب ةكشوةيكشورسكلا,ةياكشوادعبا,نمداكش (اكش) ةغل
 هبل مفداكشاويوكشلا مسالاو يكدشمووكشم وهفهبهاعفءوسب هنعربخأ



 14 ءايلاوواولاب اب # داصلاو نيشلا لصف
 هتباكش نع عزتو هاوكش نم هبتعأاضيأ هاكش أ وهوكشي نأ ىلا هج وح العف

 نما وضع <بتشاوهاكش لثممهاكةشاو دادضالا نم وهو هوك_ثءامعهلازاو

 داج ةوكشلاو ةذفانب تسيل ىلا ةوكحلاةاكشملاو ينعم كشتو هئاضعأ

 ىفومحالاءاضعأ نم وضعلاولشلا(الش) ةوكشذخما تشاو نبللوهو عيضرلا

 لاق قرفتلاو ىلبلادعب هؤاضعأناسن الا ءالشأو نءالا اهولشب ىتتثا ثيدحلا

 باكلاتيلشأ ديز ,زوبلاقو ًأاطخ دصلا ىلع تاك ||تيلشأس انلا لوقو سلع

 ١ وهبهتيرغأ اذا هتدسا و ديصلا,ىلكسلل|تدسوأ لاقي تيكسلا نب |لاقوهت وعد

 مجعالادايز لوقو ءاعدلا ءالشالااع اهتماشأ لاقب

 لك هتب نيب اندكفانرلع 4 هيالكم شافو رمعابأانتأ

 ةعطقلاوءاوشلا مسالا وايش هء وش محللا ىوش (ىوش) هءالكىرغأف ىورو

 تبوشأو يوتشالقتالو محللا ىوشن ادقوءاوشذخما ىوتشاو ةءاوشدنم
 ةوهشلا (اهش) سأرلاةدلج ىهو ةاوشعمجج ىوشلاوءاوشمهتمعطأ موقلا

 تيهش نم لوعفمىنععب ليعف وه تاق * ىهنشم ىأ ”ىهشماعطوةفورعم
 ةوهش هاهشأ رسكلا,*ىشلا تمهشو*ئىشالناوبش لجرو هتيهتشا اذاءوذلا

 هئاهتشا ىلع لمحيىأ ماعطلا ىهشي ء”ىشاذهو اذك هيلع ىبشتو هتيهتشا
 نيب ىصلاقيو نايبصوةيبص عمجاومالغلاىصلا (ابص) ة«داصلا لصف“
 عمجلا و ةسصةيراطاو ترصقترسك اذاو تددمتحتق اذا ءاصلاو اصلا

 وصب امصو ىناصتهنم لاقيقوشلانم اضياامصلاو اياطموةبطم لئمايابصلا

 (راتخ -154)



 ءاناوواولاباب ة«داصلا لصف ١٠ 1١

 عمس لثم ءابص صو ةبراخا هتلصا وة وتفلاو لهل ا ىل| لام ىأا”وصوةوص

 سمشلا علطم نم بهن أ ىوت.ملااهبهموحرابصلاو نايبصلا عم بعل ىأاعامس

 امسبأب نم تدص هنم لوقت ريد ساخر وبدلا اهملي اقموراهملاو لمالا ىوتسا اذا

 حاصمويلاو مغلاباهذاضي ا وحصلاو حاص وهفا دعب اب نمدركس نما (اه)

 لل#قتالو ود ىهف ىفلادكلا لاقو ةيحصم ىبف ميغلا اهنع عشقت اءامسلا تدحأو
 ظ ىدصلاو مويلارك, ذىدصلا (ىدص) ءامسلاانل تدحأ ىأاةيحصأ و ةيحصم

 ليبخلا ه_دصأ دقواهريغولامحلا ىف كت وص لثع كبح ىذلااضأ

 هيلا ارظا هقرسشتسا يىدلاوهو ضرحتهليدصتو قيفصتلا هيبدصتلاو

 اب تالادلاىدحاتسلةفبرقلاوهوددصلا نمددصتهيصأ لقو تألق #

 رسكلاب ىدص دقو سطءلااضي | ىدصلاو ننظتو ضضقت نم نظن و ىضقت | ولاق
 ةيرصت ةاشلا ىرص (ىرص) ءايدصة[سماونايدص وداص ودص وبف ىدص

 (اعص) حالملا ىراصلاوةارصمةاشلاواهعرض ىفنجالا عمت بجي يتحامايأ اهبلحملاذا

 ىدصو ص روامسوادعه بابو لاماغص (اغص) ءاعصو وعص عما ورئاطةوعصلا

 هيلا ىغصتلو ىلاعتهلوق واكب ولق تغصدقف ىلاعت هل وق هنم وتلف # اضياامغصو

 ءانالا بصأو هول هعمسا لام هلا ىف ص أ وةرخ الابن ونم وب النيذلاةدئفأ

 هربع هافصوءافصوفصي با رشلاافصدقوردكلادضدو دم ءافصلا (افص] هلامأ

 هقلخ نمهللاةوفص لسو هلع هللا بص دمه لاقيهصلاخ “ىشلاةوفص وةيفصت

 اولاقءامملا أوعزناذاذ ثالثلاتاكر خلا: ىلامةوفصهللاةب ةديمعوبأ» امطصمو

 ءافصأو روص#م افص عممجأو ءاسأمة رخص ةافصلاو ريغالداصلاحتفب ىلامو 0-2



 ١١  ءايلاوواولاٍباب * داصلال صف

 تلق #* ةناوفصةدحاولاناوذصلااذكوةراجحلاءاوفصلاو لوعف ىلع ؤصو
 قووارلاةافصملاو ةكب عضومافصلاو بارتهيلعزاوفص لثكىلاعتهلوق هنمو
 وهو ةمسقلا لبق هسفنل مغملانمسيئرلا هيفطصبام ئصلاو ىفاصملاصلاو
 هافطصاواصل اخئايفاصت و ءافاصوهلهدلخأ دول!ءافصأوايافص عم اواضي أ ةيفصلا

 ةدحاوةالصلاو ةمح ر لا ىلاعت هللا نم ةالمصلاوءاعدلاةالصلا ( الص ) هراتخا

 ةيلصت لاقي الو ةالص ىبص لاير دصملاعضوم عضوي مسا وهو ةضورفل|تاواصلا

 ىلات ىلصملاواهم وق واهسيل رانل اباصعلا ىل_صو ملسو هيلع هللأ ىبص ىنلا ىلع ىلصو
 هالصدنعهس ار نال قياسلاواتب ىذلا وهواباصمءاح اذا سر فلا لصلاقب قباسلا

 محللاتيلصو زمطابةءالصلا|ذكو روفلا فيفختلاب ةيالصلاو هبنذز رغم ىأ
 لاقيوةبوشم ىأ ةيلصمةاشب ىت اهنا كيد ملا ىفو هتبوشىرباب نمهريغو

 أممف هتمقل ١ ناف اهالصي هتلعجو رانلاهتلخدأ اذااران لنج رلا تءاصاضبأ

 ىلصبو*”ىرقو ةيلصت هتيلصوملاالا,هتبلصت لق * هقا رح ادم رتكلن اكءاقلا

 قرتحا ىأايلص ىلصيرسكلاب رانلا الف ىلص مط وق نم وهف ففخ نمو |ريعس
 اذاهرانب لطصيال نالف واهم ىصتؤ رانلاءىلطصاو اماداهم ىلو أ مث ىاعت هلل| لاق

 نا ثيدحخلاىفو اهريغو ريطا|سصنت كارشالاىلاصملاو قاطب الاءاجش ناك

 نبالاق تاواصوعببو ىلاعتهلوقو ةالصمةدحاولاىلاصمواخ ون ناطيشلل ٠

 (امض) تاولصلا عضاوم ىأدوهيلا سءانكى هامهنع م اعت هللا ىضر سابع
 عدو تيمصأام لك ثيدحلا ىفو هارتتنأو هتلتقف هتيمر اذاديصلاتيمصأ
 نونم ةدحاو لكف دحاو لصأ نمثالثوأ ناتلخم جرخاذا (انص) تيعأام



 ءاملاوواولا باب ب داضلا وداصلا لصف 11

 ىلاعتهلوقهنمو تلق * نونلاعفربزاو:صعمجاوناوتطزانثالاو ونص

 ىوصلا (ىوص) هببأ ونص لج لا مع ثيدحلاىفو ناونصريغو ناونص

 أراثمؤ ىوص مالسالل ناني دحلا ىفو ةوصةدحاولاةراجحلا نم مالعالا

 هدععب مث سمشلا عولط دعإ راهنلاةو-ض(احض) هداضلا لصف 86قب رطلاراند

 اها ىلا هذ ثنأنفرك دتوثن ٌؤتّةر وصقم سمشلاق رشت نيح ىهواحضلا

 ريغ فرظوهورغنودرصك ل عف ىلعمساهنا ىلاب هذ رك ذنمو ةوحض عمج
 هدعب من هنونتل كموي ىحضذ هبتدرأ اذا ىحعذ هتيقل لوقت رحس لثم نكمتم

 ءاقأدنم لوقت ىلعالاراهنلا عافترا دنعوهوءرك ذم دودمم حوتفمءاحضلا
 ىلاعتهللا ىضررمعلوقه مو حيصأ حاصلا نمل وقتك ىحضأ قحرابنلاب

 ىحضلا عافترا ىلا الا اهواصتال نعي ىحضلاةالصب اودضأ هللا دابعايهنع

 زرابىأ حاضناكمو ىحاوضلا نولزنيمهلاقيةزرابلاهتيحان'ىثش لك ةيحاضو

 ىحضي ىحضو ام زرب ىأ دملاو حتفلاب ءاحذرسكلاب سمشلل ىحضو

 هنعهللاىضر رمع نبانا ثي دخلا ىفوهلشم دملاو حتفلااضي اءاحض ىعس سك

 حتفب نوثدحلاهيو ريا ذك ه لتم رحأ نمل حضالاقف لظتسا دقام رالجر ىأر

 حتفو ةزمط اركب حضإ وهاعا ىبمصالالاقو ىح ذأ نمءا ا رسكو ةزمطا

 7 ًامظنال كنأو ىلاعتهلوق هنمو سمشللزو ريل ابد سمأ | هنال ىحض نم ءاحلا

 اشب ىحعذو |ذك لعفي لظ لوقتا« اذك ل عفينالف ىحضأوىحضتالو

 اهرسكو ةزمطا مضب ةيحضأ لاقي ىحضالاموب يذتةاش ىهوةيحضالا نم
 ةاطر أك ىحضأ عمج اوةاحضأو اي اياحض عمجاو ةيمف ىلع ةيحضو ىاضأ باو



 )ا 2 ءايلاوواولابإ * ءاطلاوداضلالصف
 رك ذنفثنؤيورك دب ىح ضالاءارفلالاق ىحذالا موب ى مساهم وىطرأو
 :”وعت ىأ حفلا ةوارضر سكل اب ديصلا,باكسلا ىرض (ارض) مويلاىلابهذ
 :ارغاديااضيأ هبهارضأو هد ”وع4بحاصهارضأ وةيراضةبلكو راض لكو

 وذررمعلوقهنمو ةوارضاضي | اذكب لجر لا ىرضدقوةيرضضتاضي اهارضو

 رزجىفقبسدقو رج اةوارضك ةوارضاط نافر زا هذه وك ايادنعتللا

 ةباس ىآ فاضي وثوامسوادعباب نم 'ىشلاافضدقو غويلاوفضلا (افض)

 بنضو انض هتكر تلاقي نضو ىنض لجر وهف ىدصه بايو ضر اىئضلا (انض)
 «زوىواضمالغو ىددهبابولازطاىوضلا (اوض) هلقثأض رملاهانضأو

 ىأاووضتالواوب رتغا ثيدحلا ىفو ةيواضةيراحوةيواض هيفو فيحنىأ لوعاف
 .عز“برعلانأ كلذو ةمومعلاىفاوج وزن الوتاينجالا فاوج”وزت
 هم وق عبط ىلع ارك ”ىجحيهنأ ريغ افيحناي واض'ىجيهتب ارق نم لجرلاداوزا
 (احيط) * ءاطلال صف 96 امبم“ىرق ونيلبوزمهيةلكاشملاةاهاضملا( ىهض)

 :وارطلان ب ضغىأىرط“ىث (ارط) ادع هبابوهاحد لثمهطس هاحط

 تيررطو ةءارطو ةوارطى رطب, ىرطو ةوارط ورطي ورطدقو ةءارطلاو
 ءاعطلا ن:برض ءارلاوةزم_طلا رسكبةيرطالا وهحدمهارطأو ةيرطت بولا

 كو دحا زواج ىأنا وفل و انايغط ودطيوأ ف نيا تفي ىفطبيفط (اغط)

 ىئطو ايغاطهلعج لاملاهاغطأو هلثم كل ايىنطو غاط نايصعلا ىفمدح زواج

 لشم حتتفلاب ىوغطلاو ريثك ءامبءاح ليسلاىنطو هجاومأ تجاهّرحبلا
 عب ةيغاطلاباوكله ًافدومئامأف ىلاعتهلوقو هقعاصلاةيغاطلاو_:تايغطلا



 ءاياا وواولاباب * ءاطلا لصف 00
 نوكرب لالضلا فسأر لكو ناطيشلاو نهاكل|توغاطلاوباذعلا ةحص

 اورفكينأاو مأدقوتوغاطلاىلااومكات ن أن ودير.ىلاعتهلوةك ادحاو
 تيغاوطلا عمجاو مهمنوجرختوغاطلامثؤايلوأ ىلاعتهلوقك اعحنوكيودب
 تاي نم اولتقاثي دخلا ىفو ةيفطةدحاولا لقلا ص وخ مغلابافطلا(افط)

 ةيحلا هذط لبقاعرو نيتيفطلابه ربط ىلع نيطخلاهبشهن اكتب الا و نتءفطلا اذ
 ءاملاقوف 'ىشلاافطو هرواجتام مساي“ىشثلا ةيمست نم وهو ةيفطتاذ ىا ةيفط

 قانعالا يطلاو فلظلاتاوذدلوالطلا (الط) امسوادعهباو بس ريل والع

 ةوالطلاو ةالطابمدحاوءارفلاو ورمعوبالاقو ةلطاهتدحاوىدمصالالاق

 بنعلاريصع نم عيطامءالطلاو ةوالط هيلعام لاقي نس ااهحتق وءاطلا مشب

 ديري ءالطلار مخ | ىميس ب رعلأا ضعب وجةخبيملامجعلاهيمستو ءاثلث بهذ قح

 هب تياطاملكو نارطقلااضي|ءالطلاو اهنيعب ءالطلااهنأ الاهمس | نيسحن كلذ

 امط (امط) لعتف | ىلعهب لطاو نهدلاب بطن و رباب نمهريغو نهدلابهالطو
 . عفترا اذاءاطوهفاضيأ ىغمن زوبايمط رسكلاب ىمطي ىمط وامس باب نمءاملا

 وهف ىدصهبابو عوجلا ىوطلاو ىوطناف ايطهيوطبهاوط(ىوط) رهنلا المو
 ىأدحشكى وطنالفو كلذدمعتاذاايطرسكلا» ىوطي ىوطونابطو واط

 عضوم مسااهرسكو ءاطلا مضب ىوطوت “وحن ىأ ةيح ا ت“وطت وهدون ض رعأ

 منموةركن هاعجوناكمو داو مسأهإعجن هف رص نف ف رصيإال و ف رصيمأشلاب

 لاقو ىنثملا'ىشثلاوه ىوط مهضعب لاقو ةف رعم هلعجو هعقب وةدإب هاعج هف رصب

 هيف تينث نس | لاقو نيت رم سدق ىانبت يمىوط ىوطس دقملا ىلاعتهلوق ىف



 0 ءاملاوواولاباي# نيعلا و ءاظلا لصف

 ىانذاىوبطاف كر دخلا ىفو اضيأةغلامهطد هاهطي وا دعهباب و محالا خبط ورطلا

 فورءم ىىظلا( ىظ) *(ءاظلا لصفإلل خابطلا ىهاطلاو كلذ كح أملنا ىلمعاف
 ءابلا حتفب تاسظو ىدن لثملوعف ىلعىيظو ءايظرشكلاو أ ةثالثو

 ىف رمدقو حيسلاب وسام ىوقسملاوءامسلاهيقستام عرزلا نم ىمظملا (ىمط)

 مخلاوةينكألا_ . :رءب رض هيام معلا وةءامعلا (ابع 8 4 نيعلا لصف صدقت

 قعم وقوتاع ويفاهرس ؟ونيعلام ذاضب  !اتعوامس بابن ماع (اتع 0 تا انعلا

 ىوااعلاو راكتسالا ىفدحلل دواحلاققعلا تاق 2 تدتعلقتالو أتعلم ىعنو

 هنم عقبال هسذلادرمتملاىداعم اب وكر ىفغلابملاوهىتاعلا ليق واضي | رابجلا

 ايتعوتعب حخيشلااةعو هرمسفب ل ىلاعت هللا همحر ىرصمهوكاواعقومةسنتلاو ظعولا

 نيح قتع*ىرقو تح ىف فيقثو لذه ةغل قتعوىلوو ريك اهردك و نيعلا مشب
 لاق نيتحتفبانعو اضيأاوئعرسكلابى ةعوامسدبإو هسفأشرالاانع (انع (

 ّ ا ) اعز غال ةيناثلاةغللب ل و 1 رقلان أ علدءاثلا حتق ىلع وقف

 عمجاوىلولادض ودعل !(ادع) ةنيل ىمست اهتلخوةندلابرئلادوجأ !نم برص

 لوعف تكل انبالاق ةودعىئنالاو ةاداعملاوةوادعلا نيب ودعلاقب'ادعالا
 أه افرحالاروصةآرسماو روبص لج روحءاهريغب هثن ٌومْنآك لعافىنععناك اذا

 اهمدشن ءاطا انفاولخدأامعاو“ أ رفل ١لاق هلي 5 ”ودعمدهاولاو ارداءاحادحاو



 ءايلاوواولا باب *# نيعلا لصف 111
 عمج وهو ءادعالان يعل ارسكب ادعلاو هدض ىلع نيب دف شل !نرال ةقبدصب

 باعث لاقوءادعأ ىأاهمضو نيعل ارسكب ادعم وق لاقيت يكسل !نب |لاقهلريظناال
 ىداعلاو همضل اية ةأدعتملف ءاطاع تلخدأن اف نعل رس 9 ادعوءا ادعآم وق لاقي

 مظل اى دحل از واجدملاوحتفلاب ءادعل و ةوادعلا نهموَقل |ىداعتو ودعلا

 هللا اوسسق ىلاعتهلوق هنمو اضي ا اودعودملاب ءادع وامس بان نم هيلع ا دعلاب

 أودع هودعبهآدعو أه دعب ام مصني اديزادعاموأديزادعموقلا ىفءا-لوقتام

 ”دعوز احن ىأ ىدعتف ةيدعتهادعلابهريغ ىلا 'ىشل اةزواحن ىدعتل اوهزواح

 اودعهيأع|دعدقو حارصل املظل !نآودعل أوهنع كرصلب فرصا ىأىرئامع

 ةودعلاو هقئاوعرهدلا ىداوعو عع هلك ه لع ىدعت وهيلع ىدتعاوأ و دعو

 ىوصقلا ةودعلاب مثو ىلاعت هللا لاق هتقاحو ىداولا بناجاهرسكو نيعل امض

 نم ىبلع كي دعبل لاوىلا كياط ىودعل او عفت رملا تاكملاىضوزمع وبألاقو
 هيلعهب تنعتسا ىأ ىتادعاف نالف ىلع ريمالا تي دعت | لاقي هنم مقتني ىأ كلماظ

 وأ باح نم ىدعباماضي !ىودعلاوةن وعملا ىهو ىودعلاهنممسالاو ىنناعأف

 نهوأ هقلخ م انالف نالف ىدعأ لامت,هريغىلأ هبحاص نم هنز واح وهوهريغ

 رضخلاو دعل اوأش ث"ىش ىدع ال ىا 1ىودعالث يدا ىفو برج نموأهب ةلع

 كنعتعفوو راح ىأ هقطنم ىف ىدعأوهسرف ىدعاواودعودعب ادع لوقت

 يذلاعرزلا لاذ ان وكسو ردكلاب ىذعلا (اذع ) هرشوهماظ ىانالفةيداع

 ءارعلاب ذمنل ىلاعت هللا لاق هيرتس ال ءاضفل ادملاب ء ارعل !(ارع) رطملاءامالاهيقسر ال



 ه.شغىأ هآرتعاو |دعباب نماذكهارعو ةفورعمزوكلاوصيمقلاةورعو

 يااهورعففابماعاهر © هل لعجيف اجاتحيالجر اهبحاصاه رعيةاخنلاةيرعلاو

 دادع ؤتراصف تدرفأابمالع اهاابيف تاخدأاعاوةل وعم ىنعع ةلمعف ىهفاهيتأب 1

 ثيدحاىفو ى رعةل تلق ةلخنلا عم» ءابمت ثج ولو ةليك الاوةحرطنل اكءامسالا

 جاتحف هيلعهلوخ دب ىذاتامرهنالةنا زملا ع هيهمدعل ايا رعلا ف صخر هنأ

 مضلاباي رعرسكلايهبايث ع نم ىرعو كلذ فهل صخ رف نم هنماهمر تشي نآىلا

 هأ ” عومارعاوءاطادش وهن الءف ىلعن اك اموةنايرعةارملاونايرعوراءوبف

 نمديلاه بسن هسي أ اءازع (ازع) جرس هيلع سبل ىرعسرفو ىرعتفةبرعت
 نمثي دخلا ىفو ءازعلامسالاو بستن او ىعتا ىأ ىزعتو ىزتعاف ىر وا دعباب

 ءازعلاو ةيلهاجلا سسنب ىنعنا ونكت الوهسبأ نهمه وضعاف ةيلهاخلاءاز هب ىزعت
 مه نوزععماو سانلان مق رفلاةزع |او ىزعنف ةيزعتهازعلاقيريصلااضيأ

 * يةلااسع (اسع) نيزعلامشلا نعو زيعلا ن .,ءىلاعتهل وق هنمواه رسكو نيعلا

 لثم ريك وىلو ايسعوسعي حخي_ثلا| دعو بلصو سدي ىادملابءاسعوامسباب نم

 نأ ديز ىسعل وقت لاا ىنءاحال ئضاملا ظفلب عقوهنال ف رصتبإالوقافشاو

 ىسعوط وقامأو اقاطنم ديز ىدعلاقي دامسانوكبللا هييخنأالاجورخا

 قلطني ديز ىسعاولاقف نأريغب دعب لعفلا| وامعتساو داك ىمعاوهشامرو
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 لبف ىلاعتهلو قام ”ىرقو اهرسك و نيسلا فب كاذ ل_عفأ نأ تيسعلاقيو

 انلقام ل لعافالو لعش هتملاقال وميسعلاجر الو نكيسعءاسنلل لوقت وميسع

 نكقلطناهبر ىدعىلاعتهلوق ىفالا نأ رقلا عيمح ىف بج اوى اعت هللا نم ىسعو
 .[رقلاتءافاضي انيق ومار برعلام الحف ىسعة ديعو لو هلدسنأ

 ىلابرغملاةالص نم ةيشعلاو ىثثعلا (اشع) نيقلاوهو برعلا غل ىدح |ىلع

 موق مزوةمتعلاوبرغملانا اشعلاو ىثعلا لم دودمن رودكمءاشعلاو ةمتعلا

 نيبام ىشعلاىرهزالالاقتلف *رجفلاعولط ىلا سمشلالاوز نمءاشعلان ا

 وهف نمشلات ب اغاذاف رصعلاو ربظلاامه ىشعلااتالصواهبورغو سمشلالاوز

 روصقم اشءلاوءادغلادض وهو هنيعب ماعطلادودم حوتفمءاشعلاو ءاشعلا

 هاشعأو ءاوشعتةًارااو راها, رصس ولمللارصس الىذلا ودوىّةعالاردصم

 طبخت ىهفاهمامأ ممبتال ا ةقانلا» | ”اوشعلا و اشعى شعب ردكلا ىّشعف هللا
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 ظ 00 لسالا وهاد هوان دسق ىتءاشعو يشع يأ اهعوماوشعطمخ

 . هنموض رعأ هنعاشعو ف يعض رسب اهيلع ل دتسا اذا رانلا ىلا اشعوايشاءدصاق

 - رصبلا معذب ةب الا مهضعب رسفو تلق# نمر لا رك ذ نعش عب نموىلاعتهلوق
 ٠ ادعةتسلاب ارو ءاشعهمعط | فرفختلاب امعوهرمدب فءضاذا وشءءاشعلاَش

  .ناوصعو اأصع لاقي 4 هنن وم اصعلا (اصع) ءاشعهمعطأ ةيشمتاضبأ هاشعو

 ىأ هاصع ىتل أمظوقو نمزأو نمز لم صعاوابمضو نيعلارسكباصع عملا

 . قارعلاب عمس نحل لوأءارفلالاق ىاصعهذهو لم وهورافسالا كرتوماقأ
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 مهفالتئاو مهعامجاىأ نيماسملااصعا وقشدق جرا وا ىفلام و قاصعهذه

 بدالاهب داري كلهأ نع كاصع عفرتالمطوق وفالخلا عق ويأاصعلاتةشناو

 ىر بابنم هاصعدقوةعاطلا د ضنايصعلاو ادع هابواصعلابهب رضداصعو

 هيلع ىدعتساو هاصع ل هاصاعو ”ىدعو ضاعويفانايصعواذي |ةيصعمو

 اهأزج ةيضعتةأشلا ى ةعوبأضع ل دحاو اهرم كو نيعلا مذبوضمل (اضع]ا

 شميبلطذاو قرفبالاهوحنو رهو نم ةبح اكمس هلا /لمتمتالام نأ نع

 اورام سا اويطملا رقلاا واعج ٠ نيدلاىلاعتاوقوم هن .

 ددقو

 همق ى وتس لامقمو اضا ءاطم قاما ءاطعالا ريثك ءاطعم لجر وءاطعلا

 ذاشلامللءاطعاام مط وق واياطعلا عما وىطعملائشلاةيطعلاو ثن وملاو رك ذملا

 امناو لعفا ىلع لخدياليحعتلانالىلهمرك ااموفورعماهالواام.طوقك

 اذكا ىطاعتي ن الف ودل وانملاةاطاعملا و هيلعساقبالو برعلا نم عمسامهنمز رج

 عباصأ فارطأ ىلع ماق ىأ رةعف ىطاعتف ىلاءتهلوقيف ليقوهيف ضوخميىا

 تنل هت اق ايش كيطعي نأ ديز نمتدرأاذاواهبرضف هيدي عف رمت هيلجر

 نودلان ال هيطعم مثأل هةعامجلللوقتاذكو ةددشم ةحوتفم ءارب هيطعم
 نينثالل وانكاساها مق نالك ءايتحتف و تمن د وءايواولا تبلقو ةفاضالل تطقس
 نب ناوفصلاق بارتلادملاوحتفلابءافعلا (افع) ءايلاحتفب هيايطعم من له
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 ' لام اوفعوءافءلااين دلا لعق ءامهيلعتب رشو افيغرتلك اذ يدب تاخداذاز رح

 وفعلا لقنوقفن اذامكنولأ وىلاعتهلوقهنمو تلق * ةقفنلا نع لضفبام

 صقتسنالولاج رلاقالخأ نمروسملاذخ ىأ وفعلا ذخ ىلاعن هل وقامأ و تلق#
 نمىنفعأ لاقيو ةلثسم ريسغب هاطعأ ىنعب هلاهوفعهاطعالاقيولاق مباع

 ماقاعو ءافعالا هلآس ىأهءعم جو رخا نم هافعتساو هنم نعدىأكعمجورخلا

 ردصملا عضوم عضوتو دبعلانعهللا عافد ىهوةيفاعلا مسالاو ىنعم هافعأو هللا

 ادع امهءاومزلهو ىدغتيحرلاهتفعو سرد لزتملاافعو ةيفاعهللاءافاعلاقي

 و هكرت ىا همنذ نع افع واقع لثم لزنملا ىنعتو ةغل ابمللد دشاضي | رلا هتفعو

 امهربغو تدنلاو رءشلا افعو وةعلار يكل ال وعق لعوفعلا وأ دع هبابوهيقاعب
2 

 هافعأو فيفختلابهريغمافعواوردك ىأاوةعّح ىلاعتهلوق هنموامسهبابو رثك

 أدع باب نمهافعو ىحللا ىئعتو براوشلا ؤ#نأرمأث يدخل !ىفودرثك اذا

 فاع دحاولا فورءلابالط ةافعلاو هفورءم ساطي مانا اذا ضي اهافتعاو

 ةراجحلا نم لصحيامم سياواتامنتينرام وه لبق صلاها بهذلانايقعلا (اتع)
 ا”ىمالو طرتشتفاواح نكنال لثااىفو هترارملكيف نمهتلزأ؛ئشلاتسقعأو

 حتفلابءالع رسكلإب فرشلا ىفىلعو اممبابنمناكملاىفالع (الع) ىتعتف
 عبق ر فب رش ىأ ىلع عج وهو سانلا ةيلع نم نالفو هيف ةغلااعبلعودملاو

 بابو ريكت ضرالا يفالعوهب رض فيسل !هالعو هبل غهالعو ةيبصو ىص لدم
 اهرسكو نيسلا مضي اهلفسدض اهرمكو نيعلا مضي رادلاواعوامسةنالثلا
 عما و ةالعملاذكو ف رشلاوةعف رلاالعلاو ءالعلاو ف رشم زاكم لكءاذعلاو
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 اموزاجحلاىهو ةكمءاروامىلاو ةماهتضرأ ىلادحت قوفامةيلاعلاو ىلاعملا

 رسكلاب ةيلعلا ىه مهضعب لاق و ىل العلا عّمجاو ةف رغلا نيعلا مضب ةياعلاواهالاو

 هالع هالعتساو الع لجرلا ىلعتساو رسدملا ماهس نم عباسلا ماللأ حتفب ىلعملاو
 ىلعتو تماس ىأاهسافن نمة ا رملاتلعتو ةلهم ىفالع ىأ ىلعت وهإثمهالتعاو

 عافترالا ىلاعتلاو هلم دالاعو هعف رةللاءاللعأو عيف را ىلعلاو هتاع نم لجرلا .

 ايلاعت نينآرمللو ىلاعتةأرمالوماللا حّتفب لجراي لاعتترمأ اذاهنم لوقت

 ىلاو تللاعت دق لاقيوهنعىمالوتسلاعتهنملاقبنآز وك الونلاعتةوسنللو

 العف وامسان وك, ضفاخ فرح ىلعو.ذخ ىأ ديز كيلع مط وقويملاعتأ ىث ىأ

 كيملع لوقت ءاي رمكملا عم ب اقتهذل ا بون اددزالعو بون دي زلعلوقتافرحو

 رعاشلالاقوهالعو كالعل وةمفاطاح ىلعابكر تب ب رعلا ضعب وهءلَغو

 فرح نال مساانهه وهف هقوف نم تدغىأ *امدعب لطلا ضفنت هيلع نهتدغ

 دقو هدهعىفى أن الف دبع ىلعا ذكناكمطوقورججلا فرح ىلع لخ دي الرا
 سانلا نو ىأنوفوتسيسانلا لعاولاتك اذا ىلاعتهلوةك نم عضوم عضو

 لوقتو ريخالابابلا نم ءابلا قددهاش عم هرك ذءانلا عض وم عضوب ١ دق وتلق#

 نولع دقو هناونعباتكلا ناولعواد.ز ينطعاهانعم ديزب ىلعو اديز ىلع
 هتقاعوأ رقولا ماهتدعب ريعملا ىلعهب تيلعامرسكلاب ةوالعلاوهن ونعباتكلا

 (ىمع) ىواداوةوادالثمواولاحتفب ىوالعلا عما ودوفسلاوءاةسلاكهملع

 هللادامعأو ىمعموقو ىمعأ وهف ىدصٍباب نم ىمعدقو رصبلاب اهذ ىمعلا

 ىلاعت هلوقهنهمو ستلا مالا هماعىمعو كلذ هسفن نم ىرأ لح ر لا ىاعتو
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 باوصلا نع ةيمع ةأسماو لهاح ىأ بلقلا ىمع لجرو ءابن الا مهيلعتييمعف

 ديدشتب وه تلق # مبلهج ىأ 52 4 مههفون ومع م وقو ءامهمف ةلعف ىل اعسئأهلا ةيمحو

 رعشلا نم ىمعملا هنمو يمت تعبأ نعم تيبحو يدينا نم فرعبءابلا اوميملا

 كلذنال هملق ىمعأ امهبدا رباع ادامءااممط وقو دي دشتل اب مهملع تيمعف “ ىرقو

 الدب زد الام نالدامعأ امن ويعلا عي لاقبالو لال_ذلا رنثكخلاه لاس ش

 يال هوجو تدعو لا هناو 5 هةنهوامس هنأ ولذو عضخانع (انع) هنم بجعتي

 وهف هراس أ ىلع ماقأ ىأ امسباب نما ريس امهفنالف انعلاقيريسالا ىتاعلاوموبقلا

 مالكلا 0 آى ًااذكهلوقب نعون ا وعةوسنوةأنعموفوناع

 همالكىنعم فو همالك ةاذعم فو هم الكىنعم فك لذ تف رعلوقتدح اوهنانعمو

 ىنعو ىنعتفاضيأ هانعتو ةينعتهريغدانعو يصنو سعت ىأ ءانعرسكلاب ىنعو
 هنم ترمأ اذاولوعفم ىلع ىنعماهب وبف ةبادعهلعاف مسام ىلعابس ىنعي هتجاحب
 ال ام ىأ هينعب الام ةكرتءرملا :السأنسح نشيد ىو قجاحي نعتاتلق

 هانعت و هاناع لاق ةاساقملاّةان اعمل وناونعلامسال او هنولعو تاتكلان ودعوهمهم

 مضلابءاوعرسكلاب يودعىو 17 ؛اوسئذلاو تباكلا ىوء(ىوع) وهىنعتو

 بلكلا دودمت ددشمءاوعلاو اماسي ىأ بولا ىواعي وهو حاص ىأدملاو

 يعولعف ىلع وهف هقتطنم ىفىعدقونايبلا دضىعلا (ايع) اريثك ىوعب

 دتبيملاذا|ىعودرم أب ىعاضيأ | لاقيو ليعف ىلع ىعوهف يضرب يضر نزول ىيعب

 ١ اويح ىف رماكافنخاويععملا فلوقتو هرماءايعاو رثك أماغدالاوههجول

 هللاءانعا و نايعلاب الو ىععم وهف ىشملا قلح رلاابعأواددشم اوعاطبأ لاشو
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 هلءاودال يعص يأ ءانعءادو ىععاباعتوانعتورمالاه.لعابعأو فلالاب اره اك

 (ابغ) © نيغلا لصف ال هلىدتبسال“ شب ىقأاتنأةاياعملاوءايطالاايعأدن اك
 ءيشل ىلع يغودل نطفت ملاذاامهيف ةوابغاضي أ هتببغو رسكلاب 'يفلا نعتيبغ

 لفاغت ىناغتو ةينطفلا ليلقلا ليعف ىلع ىبغل او هف رعت اذاةوايغرسكلاب

 ديدشتلاب ءاثغلا كل ذكو شاهقلانمليسلاهلمحيام دملاومغلاب اغلا ( اثغ )

 ءاثلا حتفباضبأ انايثغو يمر باب نم هسفنتثغ دقو فنلا ثيخنايثغلاو

 ةادغلا ةالص نيبام ةودغلاو ضوءالبواولا اوفذح و دغهلصادغلا(ادغ)

 اهعا الا رحس لثم هْف رعمابعال فورصمريغةودغهتبت ألاقي سمشل |عواطو

 تا ودغلا عمجاو دغةادغكيتالاقيو ىدغعمجا وةنكمتملاف ورظلانم

 ىلاعتهلوقو |مسسأب نمادعدقو حاورلادضودغلاو ترم وهامت او ينأر مو

 سمشلا عولطءات أ لاتأكتق ولا نع لعفلاب ربعف تاو دخلا ىألاص الاوودغلاب

 احابص شنت ةياحس ةيداغلاوءاشعلا دض وهوهنيعي ماعطلاءادغلا واهعواطتقو ىأ

 بارشل ا وماعطلا نمهب ىذتغيامءاذغلا(اذغ) ىدغتفءادغوودغلاءادتغالاو

 لاو اففءايلابهتب ذغ لاّشالو هتنب ريأ|دعباب نم نيللابىصل |توذغلاَم

 تحتفاذاكمسلا نم وهوءيشل اهب قصلبىذلاءارغلا (ارغ) اددشم هتيدغ

 ىأ أدع بأي نمدلحلا تورع هنم لوقت تددم اهتردك اذاوترصقنيغلا

 هب ىرغوةأ ر غل |مسالاومهنيب تي رغاوديصلاب باكلاتيرغأو ءارغلاهتقصلا

 ارغدق و جعل اورغلاودملاو حتفلاءءارغلامسالاو هب علو أ ىأ ىدصباب نم
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 ىزغو قبسو قبامك ىزغوةاضقو ضاةكد ازغهعمج وزاغلجروت ازغلامسالاو

 وزغل هربت ٠ هازعاو قاسفوقسافك ارغو فو رشا هجيجح جاك

 مالكلا اذه نم ىزغبام تف عوددصتقم ىأز اوم اا حتفب مالكلاىزغمو

 ايمذو نغغلا حب ةوشع هرمدل ىلع لعجو ءاطغلا ءاشغلا(اشغ زد ا ريامىا

 نورصيسل مهف مانيشغاف ىلاعتهلوق هنمو ءاطغ ىارسكلا,ةواشغواهرسكو

 ةيسشغتهاشغو جر سلاةي-شاغةيسشاغلاواهعا زف ىشغتاهمال ةمايقلاةيشاغلاو

 أاهسشعو هربع هابأ هاشغأو هءاح انايشغهيشغو ةد رص طولا هشع وهاطع

 وأ ا( ايشعو يشف . نيل هياع ىو اهمماجانايشغ

 اشي اءاطغو ةلممتءالمغو ١ طغت امءاطغلا (اطغ : وق ا ءاندا ءاضغالاو

 ردقلا تلغ (ىلغ) افغ لقتالوتكلانا لاق مأب ىفغا (انغ :) هلشم ىعراباب نم

 يلٌؤدلادوس الا وب لاق تيلغلاقب. الو نيتحتفباضي |ائايلغو ىردبأب نم

 قولغمرادلاب ابل لوقاالو * تيلغدقموقلاردقل لوقأالو

 ءالغولغي رعسلا الغو امس هبابودحل هيف زواج رمال ىفالغو نأ ال حيدف ىتا ىا

 ياو ةيمر رادقمةياغلا ةولغلاوا دعهبابو هيلعر دقي ام دعب أهي ىرمهسل ابالغ
 اهامس نم ا لف 0 واذ ىلغأو لغنمي ٠ هآرتشا

 ظ ل وهيلع يسوي زملا مضب هيلع ىمحأ (ىمغ ' هلوأوبابشلا
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 لاعب .ومغ لثممجحتسساىأر مل اهملع ىمغ أ ول وعفم ىلع هيلع ”ىمغم وهف نيغلا
 هب ىنغ (ىنَغ ) ىمغلاةليل ىه ولالا مهيلع مغاذااهحبتف و نيغلا مب ىمغالانمص ظ

 ىنعو تنغتسا مضلاب انامنغ اهجوزبةأرملا تينغو مضلاب ةينغ : رسكلا هنع
 ةانغمو نالف نغم كنع تدنغأو ىدص امهءابو شاعاضب | ىنغو هب ماق | ن اكمل

 ىأ اذه كنع ىنغب اموهازجم كنع تأزجأىأ امهمفاهحتفو مملامضبنالف

 قلان وكت دقوارجوزبتدنغلاةيراخل |ةيناغلاو كلعفن امو كلانعءىزحام
 ىنغت هنملوةت ىتاغالاعمجاو ءانغلاةيجحالاك ةينغالاواطاج واهس حيت ينغ
 رصقلاو رسكلا وعامسلادملاو رسكلاب وعفنلادملاو حتفلايءانغلاو ىنعمي ىنغو

 ىغتسا اوناغتو ىنةتسا ىأاضبأ ىنغتو ىنغومف نغرسكلانغهنملوقةتراسلا
 اهولهأ اهب ناكىلاعضاوملاوهو ىتافمادحاو روصقم ىنغااو ضعب نعمهضعل

 اضيأةباوغوايغرسكلا,ىوغي ىوغدقواضيأ ةيباولالضلاىنلا (ىوغ)
 هريغلاقي الو ىيمصالالاق ليعف لعىوغوبفهريغهاوغأو وغوواغوبف حتفلاب

 ىموةبايغلا لثماه رعقّثبلاةيايغ (ايغ 3 نوطلتةاريثكلاسانلانمءاغوغلاو

 قواهوحنو ةماظلاو مضلاب ةريغلاوةباحسلاككسأرقوف كلظأ ءوشلك اضبأ

 ناتيايغوأ ناتمامت امهمناك ةمايقلاءودنارمعل او ةرقبلا ءىن ثيدحلا
 ةفئاطلا ةئفلأ( ىاف) 6ءافلا لصف الي عاسو ةعاسك ىاغ مما و”ىثلاىدمةياغلا و
 دملاو حتفلا,ءاتق رسكلاب؛ ةدق و ةباشلاَ اتفلاو باشلاق فلا (قف ة) نوئف عماو

 دقو ةوتفلانيب تف وهلاقي مركلا ىخسلااضي أ فلاو ءاتفلا نيب نسلا ف وهف

 ( راتع - غ8)



 ءاملأو وأو لا باب # ءاقلا لصف "ل

 ةاكسمىفداتةتساو مضلا,ىدمك فو لوعفكوتفو ةيتفو نايتف عمج او ىئافتو قفت

 ةوجفلا (اذ) ايتفلاىفهبلااوعف:راهيلااوتافتو ىوتفلاوايتفلا ,سالا وماتف اف
 ىوش(اًخ )هنمةوشخ ىف وىلاعتهلوقهنموتلق * نئكشلا نس عسملاوهج رذلا

 اروصقم همالك ءاوشو هنالكىوشخ ىفكلذ تف رعلاقب هنطو هانعملوتلا

 (ىدف) لصبلا ىنعباهؤامه”رسذي + ضرأاخ لك نم ثيدخلا فو ؟ ادودممو

 هذقنافهءادف ىطعأ هادافوهادفو ريغال رصقي حتفلابو رصقيو دع رسكل ا. ءادفلا

 ىدتفا واضع مهضعب ىدفاودان:وكادف تاعج هللاقةب دز:هادؤوهسفشهادفو

 ءادفلاو ىدفلاوهيدفلاو هتنعىوز اوءاماحتاذ نمنالف ىدافتواذكب هنم

 'ىشلا ىرفوهسبل ورفلا ىرتفاوءارفلا عما و فو رعمورفلا(أرف) ىنعت هلك

 ةيرفلامسالاو هقلتخاءارتفاود ةلخابذكىرفو ىردبابو هحالصالهعطق

 ىرقأواهعطق جاوالا ىرفأ أوامظع ليقواقلتخماع ونصم ىاايرف اش ىلاعت هل ووو

 بئذلاىرفأو هحبص نع ليللا ىرفت لاقي قشنا ىأ ىرفتوىرفنافهقش “يذلا

 ةرج ىلع هعطقءارفوداسفالا ةبرج ىلع هعطق <دالا ىرفأ ىلاسكلاةاشلا نطب

 ريثكلالومةىلع”وسفلاو دم اءاسفلا .سالا و ادعباب نماسف (اسف) حالصالا

 امس هباوعاذ ريخلااشف (اشف) هاسفم نمءاسٍبَّرقأاملللاىفو وسفلا

 ثيدحلاىفو اهريغولبالاو ةمئاسلامغلاكل املا نم رشتنم*ىشلك ىئاوفلاو
 . ةيلبلاو قيضالا نم صلخم ىصفت (اصف) ءاشعلا ةم بهذت 3 اوفاومض

 اقلا رسكب ردتلارازبارو هصتماحنلا 0 ثردحلاىف اور قة 0



 1 ءاملا وواولا باي #ىاقلا وءافلا لصف

 نم ىصفتأت دك اموةليق ثيدح ىفوهوداصلا نوكسوحتتفلاةيصفلا ممالاو

 (اضف) صاخب واهنمجرخنويدلا نمىصفتو هنمصاخمأ تدك ام ىأنالف

 هيلا ىذف اوءاضفلا ىلا ج رخىغف دقو ضرالا نم عستاامو ةحالاءاضفلا

 اهكلاسم لعجاذا اهاضفاف هتأ سما عماح واه رشاب هنأ م | ىلا ىضف او ه"رسدإ

 (اعف) هد وجس ىفهتحار نطام ايسم ضرالا ىلاهدبب ىغف ا وتاضفم ىوفادحاو

 عافأ عمجاو ىورأ اذك و نيونتلابىعفأ هذ هلوقت ل مفأ وهو ةيح ىفالا

 الفلا عج اوةزافملاةالفلا(الف) عاف تاذتاعنم ضرأ و يعافالا ركذ ناو عفالاو

 وافلا ل ثم ور !نزوبولفلاو ةولفىئتالاورهملاواولادي دشتي وافلاو تاوافلاو
 لفو لفي نأ ىهمشا ىأهسأر ىلفتساو وه ىلافتو ىرهبابو لمقلا نمهسارللفو

 رسكلاب *ىشلاىنف(ىنف ة) راضي اهبابو هبي رغو هيناعم جر ختس أو هرب كتر شا

 عمجاو اهبناوج نمدتماامرادلاءانفو برأ |ىفاضعب مهضعب ىنف أ, اونافتوءانف

 'ىثلوقناك ةوفلانغوتصم ىوفمبوثواه+ خيصيقورعةوفلا (اوف) ةينقأ
 ريدق:ردقامو ف رظلاوءاءولاوهوضفاخفرحىف (ايف ) ةوقلانمىوقم

 لعيبعع نوكبدقو ربخلاىفكشلاو رادلايفديزو ءانالا ىفءا ا|لوقتءاعولا

 ىتلز لوقتبرعلان | سنويمعزو لخنلاعو دج ىفكنبلص ًالوملاعتهلو كا

 ىذلاءابقلا (ايق):فاقلا لصف #ءابلا نعي لمعتسااعروهيلعنودي مكي

 ثن وبورك ذب زاجحلابعضومدودممءابقوءابقلا سبل ىبقتو ةيبقالا عما وسبلب

 ضي قروهيلاوح عر بيطتبنوهودالمف أ لعتوبابلاناوخالا (اخ)
 ةودقنالفلاقبةوسالاةودقلا ( ادق) حاقاويحاقأ هعحورفصأهطسوو

 صج



 ءاملاووا ولأ باي# فاقأ| لصف 0

 ىقطقسام ىدقلا (ىدق)ةدقوةودقوةودق كب ىللاقيف مضي دقو هب ىدتقب

 نيعلاىدق وهفةأدق اهيف تطقسىدصباب نم هنبعت دقو بارشلاو نيعلا
 ىدقلااقف لمح هريغاها ذقأو ىرهبابو ىدقلا,تمرهنعت دقو لعف ىلع

 عمجلاوةفورعمةيرقلاورهظلاارقلا (ارق) ىذقلااهنم جرخأ ةيذقت اهاذقو

 ىلعتمعمجاهلعل و ةيناميهغل رسكلابةيرقلاوءابظو ةيبظكء ارق سايقلاو ىرقلا
 ىلاعتهلوق فنيتيرقلاو ىورقاهيلاةبسنلاو ىو ةيحلكو ىرذوةورذك كلذ

 نم جر اهعبتتدالبلاىرةتساو فئاطلاو ةكممظع نيت رقلا نم لج رللغ

 نسحأأدملاو حتفلابءارقو رسكلابىرق هب رقي "فيضلا ىرقو ضرأ ىلا ضرأ
 برعم ىسرافةلفاةلاءارلا مب ناو ريقلاو فيضلاهب ىرقاماضي !ىرةلاوديلا

 ظلغهملقاسق (اسق ) قوسلاىلاهناوريقب ناطيشلا ودغب دهاج ثي دح ىفو

 بنذلالاقيوبنذلاها قا واضياةوافوةوسقو دملاوحتفلاءاسق و سقي دتشاو

 برض وهو ىسف مث ردو هدياكسمالاىءاقو باص ىا نساقرجحو سأقللةاسقم

 ةيسق متاردو نايبصو ىصكن ايسق هءمحو ةئيدر ةباص هةنف ىأ فويزلا نم
 هيانو دعب ناك |اصق (اصق ةامق ثيدح ىفوهوروشقملاوثقملا(اثق)تايسقو

 ةيصقو ةيصاق ضر اواصقاناكم ىلاعت هلوق هنو تاق * ىدقو صاةوبفامس

 اًضيأ ىدصب اب نم ىعقوامماضيأ هبابو ىصقو صاق وهف دعابت م وقلا نعاصقو
 فرط نم عطقةاشلاؤريعبلااصقو ىصقم لقتالو ىدقم وبف» ريغهاصق أو هلم

 وصقم لب ىصق ألمح لاش الوءاوصقةقانو ءاوصقتاش لاو دعها وهنذأ

 هللا لص هللا لوس رلناكو ندح أ لج لاقبالو ءانس>ةأ صاهلثمو ىصقمو



 ٠ ءايلاوواولاباب * فاقلا لصف 31
 ىنعمي ةيصقتهرافظأ ىصقونذالاةءوطقم نكن ملوءاوصق ىمست ةقانملسو هيلع '

 ةيحانلاو ىصقالاناكللابنالفو اهيصاقأ نم خا هانعم ىفاسكلالاقوصق
 ءاضقلا (ىضق) ىن 2 : ىدقتو ةلثسملا ف ىعةتس ا وامهيف م خلانامصقلاو ىوصقلا

 ءاضق رسكلابىذقب ىضق ةواباضقلا عمجاو شم ةيضقلاو ةيضقالا مهاوكتحلا

 عارفلاى :مع ن وكي دقو ءااالا اود معتالا كب رى غقوىلاعت هلوقهنمو كح ىا

 تامهبح ىضق و هنم غر فهن 6 هانت ىأهلعىذتف هب رضو ةتجاح ىب ذف ل وكت

 ىئنىلااننضقو ىلاعت هلوقهنمو هند ىغف لوقت ءابم الا وءادالا نعع ن وك, دقو

 هانغلب اوهنلا هاني أ ىأس مالا كاذهملاانيضةو ىلاعتهلوقو باتكلا ىف ليئارسا

 نالف ىضق لاقي ”ىلاا وضم | ىنعب ىلا اوضق ام ىلاعتهلوقيفءارفلالاقو كلذ
 هردقوهعنص ىأ هاضقلاةيريدقتلاو عنصلا نعم ن وكي دقو ىضموتام ىأ

 عيمج ابايوردقلا وءاضقلا هنمو نيموي ىفتا ومس عبس نهاضقف ىاعن هلوق هنمو
 لثمديدشتلاءامضاقريمالا ىضق وامذاةريص ىأن الف ىضقتسا لابو هان رك ذام

 هتنامل ىضقو ىعدع ماضاقت وهند ىضتقا و نءع ىذق:و'ىشلاىضقن و أريم أ سعأ

 اولدبأ تاداضلات زنك اماف ضضة:هاصأوض قنا ىزاملا ىغةنوىنععاهاضقو

 تايطقاولاقاع روت اوطق ىلعاضي أ عمجم وةاظق عجحاطقلا (اطق )ءاب نها دح | نم
 عضوماطقلا ض اي رو رغاصالاكر باك الا سيل ىأ”ىطق لثماطق سيل لما ىفو

 هتساىلع ساج باكل ا ىبقأ (اعق) ةفوكلابعضومناوطقوىلا وطقءاسكو

 عضينأوهو ةالصلا ىءاعقالا نعىهملاءاح دق وهبديامصانو هجر اش رتفم

 مهدنعءاعقالاف ةغللا لهأامأو ءاهقفلا ريسفتا ذه نيتدجسلا نيب هيبقع ىلع هيتيل |



 دالاو فاول قاقلا لعق تع
 ها 0 هول ىلا دناستب ا وضرب هيقيل أل احرلا ا

 0 اكسو دملا جمل يا هما و

 ىلاه:هلوقهنمو هايادعش اى أن الفي هرثا 3 ”ىفثد امسوأ دع هنأ ودعبتاءرئأافقو

 ابضعن نالرعشلا ق اوقهنمو ىقةملامالكلااضبأ اهنمو الس ريمثرأنا ا ىعانيفق م

 سار ةيفاق لعزاطيشلادقعب ث يدا ىفو امهةلااذ .اةيفاقلاو ضمبرثأ عيل

 ينالادحالث يدخل ا ىفو احرصروحجفب هتف دقاذا اوف لج !توفقوكدحأ

 ولقموىلةموهفمحللاو قيوسلا الق (القز ةعش ى اداةقتودر | قنق اونيلاوفقلا

 ىدلاةالقملاو لقا اوامالف ةعم ماعطلا نم ----_ ان رلاوادعو بر دبابو

 ءالقو ىلف هملقب هاللق ل ودتضغسلاىلآ ةلاوىلاق اع او ران اةمامحو هيلع ىلقي

 هيي هيمو اوسولا ”ىطذغل هالي ودملاوحتفلاب

 اهريغومتغلاتونق (انق) فقولاىلعامهْئمدحاو لكون وادحااوالعج نامسإ

 ةراجتللال كفن امبشتقااذاامهيفابمضو فاةلارسكب اضي أ ةسقاهسنق وةودق

 لج رلائقةواورج ءوس لكن م نخةن ال لما أو هذا ادريغولاملاءانتقاو

 نم ىقئكإم هاطعأ ىا هللا دانقأو انهما وراك اص وع انور ورتبكلا

 ىطعأ نمو ىنغلاىطعأ دف ناضلان م ةئامىطعأ نمو ىقلاىطعأ دقف زعملا
 هيلا نكسيام هاطع أ كي اهانقأو هللاءانغأ لاقيو ملا ىطعأ دقف لبالا نم ةئام
 ءانقأ عملا و ونةلالثمروصقمانقلاو ءانقالاوناونقلاعّماو قدعلاونتلاو



 1 ءاناوواولا باب * فاكل او فاقلا لصف

 لوعف ىلع "ىنقو تاودق ىلعاضي أ عمجيو حمرلا هو ةانق عمجاضياانقلاواضبأ
 ةرمح!ديدشى ا ناقرحأو رذحنىلاةانةلا  ذكحو لاججو لك اذيأءانقو

 ىح موهبتك ىف ةغللاة عا هرك ذاك زمطلب 'ىئاقرمحأ فورعملاروهشملاتلق
 ه.نل نيبابلا نم زاك و لو اضي ا زمط باب ىفدرك ذهناف ىلا مت هللا هر ىرهوملا

 نوكنأزوجيف هيفدرك ذ هريغادح أف رعأملو لتءملافهريغهركدل وأ هيلع

 ءاودقةأ ماو فتالاىنقا لج رلاةب فنالاىفباديدحاانقلاو الا قيس نم

 ديدش لج روى وقاهعمج و لب 1 نمةقاطلاة”وقلاو فعضلادضةكوتلا (اوق)

 نالفلاةي ةيوق هتباد تناك اذالجرلاىوقأو قاحخلارسأديدشىأ ىوقلا
 ءاوقلاوىوقلاو رسكلاب قااوهتبادؤىوقملاو هسفنىفىوقلافوةمىوق

 ثتلخ ىأ تاوقآو رادلا تدوقو هب سن[ ال ءاوقلريمو رفقلادملاو رصقلا

 لشقو نيوقمال اعاتمو ىلاعتهلوق4:وتأق * ءاوةلااوراصموقلاىوقأو

 هلم ىوقتو ىوقووف ةوقرسكلاب فيعضااىوقو هعمدازالىذلاىوقللا
 ةجاحدلاو ستحاىأ ىوقاضي ارسكلابرطملاىوقوهماغىأهاوةفهاواقو

 ٍِ رج اةوبقلا (اهق) الالعف وةللعف للعف ٠ نم وهو حيصت ىأءاقيف وةاقوقق وقت

 ى ) ة«فاكلا لصف ا ماعطلاة وهشب بهدت ىأ ىرقن هنالك لذب تيمس لبق
 ىدك أ(ىدك )ادعامبابوءرانجر خم دنزلاا كو باكو بف طقس ههج ولابك
 (اذك ) لياقلاعطق ىأىدك أواليلق ىطعأ و ىلاعن هلوقو هريخ لق لجرلا
 بصنق ددعلانءعةياتك نوكتواذكواذك لعف لوقت 'ئشا|نعةيانك اذك
 ) ىرك ) امهر دن ورشعل وقتاك امهر داذكى ددعهلل وقت ْرِمَعْلا ىلعهدعبام



 ءاملاوواولا بأ «فاكلا لصف ا

 ىركو ةلعف لعةيرك ةأ ماو ركوهف ىدصٍباب نم ىركدقو ساعنلا ىركلا
 راكم لجر كالو ليل دب ىراكر دصمهب الدو دمت ءأرأ كلاو ير هبابود رفح رملا
 امصن نيراكملاو اعف رنوراكملا عج ١ ولع ىراكلاو لفاف نموظاكا لعافمو
 !ندنمه كسفن ىلا افمضم لوقتو دب دشتل اب نيب راكملا ل ت:الوةدحاوءابب ارجو
 0 نآدهو قرف ربع نم أامهمفةددش مدح وتفمءأس ىراكمءال وهو ىراكم

 <كتساو ىرتك او ىركم تببلاو ة ك6 نين اذا فك و كءايحتفت
 1 ا وي لاو عع ىراكتو
 رك ذلللاقبو ىراب اوهليق راطءارلاحتفب ناور لاو تا | ؟راه سك
 لئماضب | نيواركحو ناشرووناشرولثمن اورك ناورك كلا عمججو ا رك هنم
 ةوك بوث هتودكواسكلاةدحاواهمضو فاكلارسكبة وكلا (امك )نيشارو
 ىدكو هس ءانكلابىدكتو ةيسكألا دحاو ءاسكلاو د كلاب
 ةئءرطل|لوق هنمو ىدص بايو ىستك !ىأنايرعلا

 ا #* اهعغمل لحرب راك
 هملا بهذام ىلا | ةحاحال #* ةضضارةشدعوقفا ادءاك ودكملا ىنعبءارفلا لاق
 هك ةيماقك (نك ) ىدتكملاءانعم مد دعو وألا نمءارغلا

 هافاكو هنافكف ب و هب 00 و ” فلانا كم
 (الك ) ملسوملاس لثم كو فاك لجرو هَبافك ىأ ناقاكم ايو

 تانو كو تايلكهسملا و رسكلابة ولكل قتالوةفو رعمةواكلاوةيلكلا
 رظن نثا ادك أ امتىف الكو مهل اياهم نيعلا عضوم كرمال ءاتلا تعم اذاءايلا
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 عضوا نينثالا ىلع ةلالدلل عضو مك ىنئمريغد رفم مسا وهو عومجلا ىف لك
 نيفاضمالان ان وكءالو ثن ومال اتلكو در فم وهوامبقو فاش نيشثال | ىلع ةلال دل نحن

 قءاح لوقت ةدحاوةلاح ىلع راو ب صنلاو عفرلا ىف ناك رهاظ ىلا فيض اذاف

 ىف ءايهفل أت بلق رمضم ىلا فءضأ اذاو تررمو تياراذكو نيلجرلاالك

 ىلعمفرلا ىف تيقبو امهياكب,ت رص وامهيلكت أ رلوقت راو بصنلاعضوم
 نالكو تلكو لكل يقل هب ملكت وو دحا وب هنم ماكشي الو ىنثم وهءارفلا لاقواطاح

 ىدحاىفىأ# هدحاوىالسابياجرتلكى ن# رعاشلالوقب جتحاوناتلكو

 ةفوذحم رعشلا ف فلالاو ةرصيلا ل_هأدنع هىعضلوقلا|ذهو اهياجر

 * دص موبةماماىوبالك * ريرجلوقادرفمهنوك ل عليلدلاو ةرورمغلل

 رتستملا ىطغتملا نأ هحالسىف ىمكتملاءاجشلا ىمكلا(ىمك ) ىلعوب أهن دشنأ
 ىلسعوهو ةعند مسا ءايميسلا لثمءايميكل اوةاكل ا عمجلاو ةضيبل او عردلاب

 تونكواذكن عاذكب تينكدقوهريغهب دي رتو*ىشب ماكشت نا ةيانكلا (ىنك )

 اهرسكو فاكل ا مشب ةينكلاو نوناكموقو ناكلجرو امهيفةبانك اذنأ

 ديعب نكي لقتالو هللادبعىفاب نكي وهواذكي نالف هتك أو ىنكل اةدحاو

 اذكمانكو تاق# هسسلوقتاكهسضكو هو ةضنكن دب زى ا يودي زاب ءانكو هللا

 تلا لاثمالا ىه ايؤرلا كو ىف ارافلاهركذ ةيانك هينكي فيفختلاباذكبو

 ايكحهيوكي هاوك (ىوك ) رومالانايعأ نعاهبىنكي ايؤرلا كلماهم رضي
 مسيملا ةاوكملاو ىكلاءادلارخآ لاقبالو ىلاءاودلا ر خا لاقي وهىوتكاذ
 ةوكلاو روصقمو دودمم رسكلاب ءاوك عمجلاو تيبلا بقنحتفلابةوكلاو
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 يي لوقت تاعفم لئاقلالوةلباوج ةففخم يو ىروك اههجوةغل مذلاب
 ىف همك لاقيو لبق:ملا لعفلا بصتتو ماللاك ةبقاعلل هو اذك نوكي
 اهرسكو ءاتلاحتف تكد نك عال نم فراك لوقتو هلللاةب اك فقولا

 ثالثهل تناك م ثيدحايفو ةدشلاءاو اللا ( ىألا) 4 ماللا لصف اع
 امبرو ةيبلتجحلتاب ىا ( ىل ) رانلان هاب اجح هل نكن بعاو ال ىلع ريصف تان
 كيبل هللاق هابلو الف قبسدقو زومهمريغ هلصأو زمطاب جحلاب آل اولاق

 ليلخلالاقو كيلاو كيلعلثم وهام ا ىنثع سيل كيبل ىوحنلا نوبل
 ةماقالا ةينتلا لص نأ ليلخلا نعديبعوبأ حو ببل فقبيسدقو ىنثموه
 ءايلا ىلا ةيناثلا ءابلا اوبلق مث لاقدب ماقأ اذاهب بل وناكملاب بل ألاقي ناكل
 فلاخي ليلخلا نعم رختلاافذهوتاق# ننظت هادو ىنظتاولاقم الاقئتسا
 مهم مسا ىلا (ىل) ةافانمالفامهنب عما ن 5ماناف ببل ىفلوقنااعرختلا

 همقو سال ؛ الو ركشالهنمماللاو فلالا عزنز وجحالوةف رعموهوثن ملا

 ناتالاو مدع هتسثت ىفواهن وكس تللاو ءاتلارسكب تللاو يتلا تاغل ثالث

 ءاتلارسكب تالل اوىنالل تاغل سمح عملا ىفو اهف دحناتللاونونل ادي دشتب
 حتتفلاب ايشالا ىلا ريغ: و ءاتلا طاةسابا والاوءاتأأرم كب تاوالاوىا وللأو

 ةثللا(ىأ ةيهادلاءامسأ نمنامساامه وىلاوايتللا فن الف عفو لاقي وديدشتلاو

 نمهةيحللا دنم ىحللا (ىحل) ىثلاوتاثلاهعمج ونانسالا ل وحام فيفختلاب

 ةفورعم ةيحللاو ل وعف ىلع ىل ريثكلاو ل أةنالث ناي امو هريغوناسنالا
 مالغلا ىحتلادقو ىرذوةورذىفمضلا ريظن اهه-ذ وماللا رسكب ىل عمجلا
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 كنا تحن ةمامعلاقيوطتىحلتلاو ةيحللا ميظع رسكلا, نايل لجرو

 رشق دودمت رودكم ءاحللاو ىحلتلا,رمأو طاعتقالا نع ىبمهنأ ثري دا ىفو
 هاحلي هالو هلئماضتأ احل اهاحلب اهامل و ادعهباب واه رشقاصعلاءاّ و رجشلا

 دمت كاحال نملثملاىفو هعزانءاطو ةاحالمهاحالو ىحلم وبف همالىأاخل

 ندلىق ةغل ىدل(ىدل)هنعلو هحبقىأ هلل هال مط وئةواوعزاتتاوحالتو كأداع

 (ىذل ) كيلعلادئاكتارمضملاهلاصت او بابلا ىدلاه ديسايفل او ىلاعت هلل | لاق

 لخداف يذلهلصأو ةلصب الامي.الو هف رعم ىنبموهو دملل ممم مسا ىذلا

 لاذلارسكب ذللاوىذلاتاغا عبرأ هيفوهتماعزم ناز و الوماللاو فل الا هيلع

 فدحب اذلاو نادللا تاغل ثالثهتدث ىو ءايلاد, دشتب ىذلاو اهم وكسب دللاو

 راو بصنلاو عفرلا ىف نيدللاناتغل هعم ىف ونونلادب دشتبناذللاونونلا

 ايدللا ىذلا ريغ_صتونودالاعفرلا ىف لوقينهمبمو نونلا ف دحب ىدلاو
 ةف رعم رانلاءامسأنم مسااضيأ ىظل ورادلاىظللا (ىظل) ديدشتلاوحتفلاب

 ءاعدوهوكلاعل رثاعلالاقب (اعل) اهمهلتاهيظلت وابماملارانلاءاظتلاو فرصنإال
 نمماغل او هلطب أ<ىشلا ىنل أو ىدصو ادعهبابو الطا,لاقاغل (اغل) شعتني نادل
 تاذ ةلك ىأةيغال اهيف عمستال ىملاعت هللالاق وغالا ةيغاللاو هنمهاقل اددعلا
 لوقك ب اقلا هبلع دقعب الامناعالا ىف وغللاو ماتو نبال لثموهو وغل

 لئمىبل اهعجووغلوأ ىناابلصا ةغللاو هللا و لب وهللا وال هالك ناسنالا

 ىتلا ءاتلاب اههشءاتلا حتفب مهماغل تعمس مهضعب لاقو اضيآتاغلو ىربوةرب

 سيسم ا معتفلايءافللا(افل ) ىوغل لقتالو ىوغلاهيلاةبسنلاوءاط اب اهيلع فقود
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 نم ىأ ءاقالابءافولا نمن الف ىضرلابءافل وبف ريقح يدي شلت و ىقلا نم

 رسكلاب ءاقلهيقل (ىتل) هكرادتافالتوهد_جومافل او ليلقلا,رفاولا هقح

 ةدحاو ةامقلو انامقلو ددشتلاو مضلا. ايقلو رصقلاو مضلا ىلودملاو

 ةاقل لقت الو دملاورسسكلاب ةدحاو ةئاقلو حتفلا,ةدحاو ةيقلوامهف مضلإب

 قلآو كدي نمهقلأ لوةتدحرط هاقلأ وبرعلا مالكم تسلو ةدلومابماف

 هافق ىلع ىتاتساو ىنعمب اوقالتو اوقتلاو ةدوللابوةدوملاهيلاٍّتلآو كدب نمهب

 رعي نطعي الخ ١ يأ قس راو وةلتدا ل اكتمل وذ ونة قة علا أ ءاقلتو
 حتفلاءءاقللاو ءاقللا لثم ردصماضيًاءاقلةلاوهءاذح ىأ هءاقلت سلجو ضعب

 وقلم وهفمضلاب لجرلا ىتلهنم لا, هجولاىفءاد ةوقللاو هناوط ىتاملا“ئشلا

 ىمللا ةشيءاياةيراحو ىملأ لجرو نسحتست ةفثلاىفةرمسىمللا (ىلإ
 لب !ىول (ىؤل) هتللجرلاجوزتيل ثي دخلا ىفوهلكشو هبرتلجرلاةلو
 اوولت ناوىلاعتهلوقو ضرعاوهلامآهسأرب ىولاو هسارىولو ابل هبوليهلتف

 هضارعاوهيل ن وك ىضاقلاوهامينعةللاىىذر سابع نب لاق نيواوباوضرعتوأ

 دهاج لاق ىلو نم ماللاءومضمةدحاوواوب ؟ىرقورخ الا لعنيمصخلادحال

 اول ىلامتهلوقواهوكرتتفاينءاوذرعتوأاهومسقتف ةداهكلااواتناىأ

 فاطع ىأ هيلعىولو ىنعمب ىواتو ىوتلاوةغل اب اوةرزكالديدشتلا هسؤر

 دودمت رممالاءاولو ةامرلا دعب دد هج ا! وهوهغطقنمروصةملمرلاىولو

 هب تولآو هبسهذ ىأىقحىولأودونبلاومالعالا زودىهودراطملاةيولالاو

 ثالث هيفو نيدلاىنعع هظفل ريغ نم ىذلا عجن ؤاللاو هبت بهذ ب رغم ءاقدع

 نع
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 ءايلاتابئا,ىئاللاونونالب ؤاللاو راو بصنلا ىفنيئاللاو عف رلا فن واللا تاغل
 ءايالب رسكلاءاللاءانلل لق تعش ناو ءاسنلاو لاح رلاهمف ىوّدس لاح لكىف
 ةنطا ةأهللا (ىل) لق قيس هيف عضوملا| ده تاق زم. نم مهنمو زم ال و دم ألو

 ةوبللاو اضيأ تامهللاو تاوبللاو اهللا عمجاو مفلا فقس ىمقأىف 4ةرطملا

 ديدشتلاو ضلابايط “ىلا نع ىط واهلا عمج اواهريغوأ تناكمثا رد ةيطعلا مضل

 هلغشءاهلل أوهنعبرضأو هك : كرب وةنعاللم أهارسسم وماللا مصب انايطو

 اهطىاأ |وهالتو هلاثمدب ىولت و هب بعل ادعباب نم ”ىشل اءاطو هللع ةمهلت هبهاطو

 اولاقاوط دخت: نأ ان درأول ىلاعتهلوقو عاملا نعوبالاب نكي دقو ضعبب مهضعل

 دعب للملا ثيدحلاىفوهكرتا ىأءوشلان عدلا لوقتوادلو لبقوةأ سما

 هكر ىأ هثيدحنع ىطدعرلا تود عمساذارييزلا نب اناكو هنعالاءوضولا
 كب كش ص( |هبشب ءىشءابللا (ىل) ىنعمي هئمو هنعهلا ىعمصال ا هنعضرعأو

 ءامل لك ًايوهو هب واعم ىلع لخد ثيدحا ىفو لكؤبز اجلا ن وكب ضاننلا“

 مما رسكب نو وتم عملا وددعلا نم ةثامأ ى امز 6 ملا لصف الغ رشقم ىأ ىشقم

 ثالثاول وقيزأ هقح وةئاماث لاقب هب وسسلاق اضي |تائم و اهمضي موضع و

 ةنالث وحن اعمحن وكبةرشعلا ىلاةثالثلا زرممنالفال ! ةثالثك تائموأ نيئم

 موقلاىامأو رشعةثالثو رشعدحاب هوهش م ممكلو مثارد ةرشعولاحر
 يعرو ادعباب نم هح ولا (احم) .مزابو ىدعتباضبأ ثريغم امأوةئاماوراص

 ةفيعض هيفةغل ىحتماو هنم لعفناىحأو ىحممووحمت وهفايحتاضيإأ هاحميو

 اضيا رصبلا دمردق ورصبلا ىدم ردق ضرأ ةعطق لاقي ةءاغلا ىدملا# (ىدم)
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 زيفقلا ىدملاو ىدمو تايدم عمجا ورددك قدوة رتطفلا مملامضب ةيدملاو

 دقو لسقعتلاو ةيعالملادنعج رامز وكلاب ىذملا( ىذم) دم ا ريغوهو ىءاشلا

 نم ةريغلا يو دامملاءادملاو اضن .|هيدنماو ؛ ىىمربأب نم لج رلا ىدم

 ءاسنو لاحر نيب لجرتأ عمن نأ وهديعوب ا لاق اققافشلا نمءادملاو ناعالا

 الاوادم ل ىد ولاو ىدملا ىودالا لاقواضعب مهضعب ىذاع مهل

 ةورم ةدحاولارانلااهنمحدقت ةقارب ضب ةراجح و رملا (!١ىم) ضيب الا لسعلا

 ىريام ىلع هنو رمتف | ىلاءتهل وق 'ئرق وهدحج هقح ها رمو كم ةورملا تيمسابو
 اا ءاصهارامو

 ىرو رم هيلا ةيسنلاو دلب مماو صو ىراغت اعلا! ذكو ههف كشلا“ يشل ىفءارتمالاو هنم

 ةيزمهيلع#|لاقبةليضفلا يزل (ازم) سايقلا ىلع ىورمبوثلاو سا رقلاريغىلع
 يسن ىسمأ وحايصالا دضءاسمالاوحابصلا دضءاسملا (اسم) لعف هنم ىندالو

 ىرباب نم ىشم (ىشم) ءاسمالا نممساىسمملاوعضومو ردصهوهو اضيا

 لاقيو ساكلاايح هيف تش مو ىعمهاشم أ واضب ا هاشمو هلم ةيشع ىشمو

 ”نينغلا نذش ؛( ىدم) .ىقاولا عما وةفوردم نعاااوعا وبلا واهو قتلا

 مالا ىلع تدضم و ذفن ءاضم ىضمي مالا ىف ىضم و بهذايضم رسكلاب ىضكي
 صالاىضمأو هيلعوضمم مآادهو اهمضو مملاتفب اوضماضي آت وضموايضم

 دحاو ىطملاواياطملاو ىطملاةدحاوةيطملاو ربظلاروصقماطملا (اطم) هذفنأ
 نمذوخأم وهو لاقاهريسوف طمتىتلاةيطملاىهمءالالاقو ثنؤيورك في عمجو
 قنيديلادمو رتخبتلاىطغلاوةةطماهدخئااهاطتماو ريسلا ىفدملاوهو وطملا
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 ىىغقتلاو ىنظتلااولاقك ءايت اطلا ىدحاتبلق "ططقلاهاصأ لمقو ىلا
 ىبملا (ىم) ىطمملهأ ىلابهذىلاعتهلوق هنموتلق * ضخقتلاوننظتلا

 ةعيسف لك !ءرفاكلاودحاوىبمىفلك اب نم وا ثيدحلا ىفو ءاعمالادحاو
 ةببشلاو مارا ق وتب ,لالخلا نمالا لك اال نمؤملا نال لثم وهوءاعمأ
 ديدشتلاو مضل اءاكملا(اكم) لك [ف يكو لك أنبأ نمو لك أامىلابيالرفاكلاو

 ءاكموادعهبابو رفصاكمدقو ريفصلا ففخمءاكملاو 5ك اكملا عمجاو راطدملاو

 ْز وم مم ليئاكيم وءاكمالاتيبلا دنع مهماللص ناك امو ىلاعتهلوق هنمو اضأ

 لاكسمو ةغلنوتلا,نيئاكسو لبا ىلافيضأاكمم وهلبقمسا زومهمريغو

 الب وطهعم كشاعأو 4 كعتم ىأ ةيلع كسح هللا كالم لاق (الم) ةغلاضأ

 قرم اوىللاعتهل وةهنمو ليوطلانامزل | ىبلاوه:م تعتمتساىرمعتسرلكو

 هللا مأو هللاط ا هيغىفدل كما ور وصقمالمدح اولا راهنلاو ليللان اولملاوايلم

 دارأتلق نارقلاامبءا- ناتدمجناتغل ام وباتكلا لم وهل وطوهلهمأهل
 هالمتساو قل اهيلعىذلاللعلو ىلاعتهلوقو هيلع ىلت ىهف ىلاعت هلوقدب
 ناودم ةينثتلاوههنزوب.ىذلاروصقمانالا ) انم هياعهيلعنأ هلاسباتكلا

 ثيدح ىفواهماب اقم ىأن الفرادانم ىرادلاقب و نملا نم حصف أ وهوءانمأ ماو
 هرصق ىأ عبسلانيضرالاو عبسلاتاومسلان مهانممرح مرخلا در | دهاجب

 اهءادحن ىأ ةكمانمرومعملاّْ سلا ب دل !ىقهف رعأىذلا تلق # هؤاذحو

 روبشملا وهاده تألق * نافن2#ىدولاوىدم اوددشموهولجرلاءامىنملاو

 اضي أىنهأو ىر باب نم نمدقو ىذم ىفىومالا نع قبسا لاف الخ ةغللا ةّمآن ع
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 ىعدتسا ىنمتسا و ىنلا لعءايلابوةفطنلا ىلعءاتلاب'ئرق ىنمي نم نم ىلاعتهلوقو
 ايانملا عمجلا وةردقماهم الردق ىأ هلىئمنماهقاقتشاوتوملاةينااوىنلاجورخ
 ساويلاق فورصمرك ذموهوذكع تي ىنلا ةدح 32
 قامالا ةدحاو ةينمالاوموقلا نمأ ىلا عالانب|لاقو ىنماونأءوقلا ىنتم
 شفخالا نع هاقناذك ديدشتلاو مبموم او 0
 هللالاق هأرق باتكلا ىنمو ةينمتهريغىنمو *ىشلا ع ةينمالا نمل وقت حتف ىف
 ءوثشمأ هتيور“ئشاذهلاقبو ىتامأالا تناتكلا نوجاف ١ نويمأ مهتمو ىلاعت
 بذكّلأوهو نامل نمبولقم وهواهلعتفي ىأ ثيداحالا نم« ت الفو هتبنم
 ةاهم عمح حتفلاباهملا (اهم) ةديدملا وةكمنبب ةعاذخو لبدذط ناكمص مساةانمو
 اهاتسةدي دخلا ىبمأوةرواباااضي أ ةابملاوتاوهم عمج او ةيشحولا ةرقملاىعو

 َىئ ان هنعىأنود ان (ىان) *نونلا لصفإ# اضيرأ وة أسما مسا ةيم (ايم )ءام

 اودعابت اًؤاتودعبف هدعب أ ىأ ىأتنافه انأودعب ىأ سلف نزوبايأت حتفلا
 هعقد هابنأوامسهباودعانتو ىفاحندنعءىقلاابن (ابن) ديعبلاعضوملا ى آتنملاو
 كِنَع ب قدسلا نادانعن ديعولاال كنع ىنيقدصلا لث لاف و 0

 هاصأ لبقو زومهم ريغوه ديبع ونألاق 5 نود بورا ىف ةيئاغل
 فسلا انو لوقلاال كتقيقح نع ري لعفلانأ هانعم ءابنالا 37
 هقفاوي مل اذاهلزتم نالفب ابنو وعلا ولا

 نافضرالانم عفتراامةوابنل اوةوبنل او قبسسام لك | بايوهشارفاذكو
 وهو زمطا ريغدلصاف قلحخلا رئاس راع قرش هنأ ىأ هنماذوخ امىنلا تلعج

 هانت
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 اذك نماجم ( اج ) ىتونمثدحأ ون وحالملاىفاونلا (اتن) لوعفم ىنعمب ليعف
 هل وق امهع”ىرقوداحنو هريغىض ا وةاجنم ق دصلا و رمصقل اةاحنودملاءاحن وجم

 الل وق رمضاف ككلهن لب لعفن ال كيجنت ىنعملا كن ذيب كيجتت م ورل اف ىلاعت
 هلاق ةغللا وأ ريسفتل اة أ رابك نمادحأ فرعأ+بيرغلوقاذهوتلق# لعفن
 تك ربظنف ضرالا نمةوجن ىلع كعف رن ىأ كيجنت مهضعب لاقولاق هللا همحر هريغ

 ىف مترفاساذا ثيدحلا فو عرسأ ىجمتساو كحورب لقيم و كن ديب لاقدنال

 وجنلا عضوم حسم يجنتساو نطبلا نم جرْخيام وجنلاواوجنتساف ةبودجلا
 هترراسىأ اوجندت وحن لاقب نينثا نيب رسلا وجنلاو عفت رملاناكملاوجنلاوهاسغوأ

 مسالاوههاحانعهصخ هاجتن اواوراست ىأاوجانتوموقلاىجتناو هتبجاناذكو

 لوقتاكمملعف ىوجنلاو يوجنلامث مهلعج ىوحم مثذاوى اعتهلوقو ىوجنلا
 لاق ةصحالا عم أ ومراست ىذلا لف ىلع ىجننلاو «لعفاضرلااماواضرموق

 لاقو ايجناوصلخ ىلاعت هللا لاق قيدصلاك ةعامح ىجنلان وكي دقو شفخالا

 قيرطناو دصقلاوحنلا(احن)اردصموامساىوجنالاو ىجنلان وكيدقوءارفلا

 ىحنلاو ىنرعلامالك-!بارعا وحتلاو ىحنتفهعذوم نعماحنو هل دع هنع

 ربكلاةوخنلا(اخم) ىحاونلاةدحاوةيحانلاوءاحنأ عملا ونمسالقز رسكلاب

 دقوتوصلاءادنلا (ادن) مظعتو رختفا ىأانيلعن إلف ىختن لاقي ةمظعلاو

 مهضعب ىداناودانتو ىدانلا فهسلاجاضي أ ادانو هب حاصءا| دنوةادانمهادانو مضي

 (راتخم - )١



 ءاملاووأولا باب «نودلا لصق 5ع"

 مهتدحتمو موقلا ىلحم ليعف ىلعىدنلاو ىدانلايفاو_'اجن
 رادتيمسه:مو ىدنب سلف موقلاقرفتناف ىدتنملاوىدانلاوةودنلااذكو

 هلوقوةرواشمان وءمتحي يأ اهيفن و دن اوناكم منال كج ىدقاهان ىلاةودنلا

 هيةامسق ةسلح وةناكم ىذدانتلاو ىدانلا لهأ هاماو هر ربيع أ هب دأت عددلف ىلاغت

 سانلل نسلاقيد وللا نمادنوهلهأ ضوقتهبداريو سلجملا ضقت لاقباك

 تاهذدعباض ا١ادنلاو سا فكلاىدننالفوىدعهابواودنق ىدنلا

 دوحاىدللاو توصلا|ددعب ناك اذان الف نماتوص ىدن!نالف لاق, توصلا

 ىلع ىدنتب وهو هنماريخ ردك أ ىأن الف نم ىدن أ نالفوداوج يأدن لجرو

 ءادن اهعمج و للبلاو رطملاىدنلاوهبادكأ ىلع ىدن لقتال و ىخستب ىأ هباحصأ

 0 نموا | و دست  ةدوقملا عمن الذاش وهو ةي دن ىلع عجدقو

 راهعلا ىدن ىدنلالبقو ةيدن لقتالو نيعلارسكب ةاعف ىلع ةيدن ضراوابللبو

 هاقئاضي اةودنو يد صههءابو دن وبفلتب ا“ىشلاىدهو للا ىددىد لاو

 ا "يروا سارت (از)هب 0-00

 اوداتت واضع

 د

 دوس انا ضار تلا وسنلا(اسن 0 سو از وهريغماز ها لأو

 3 و ا ا 0 و رع ْنَم 6 0

 ا ل ء علا هأسل و دع 52 ”ىبشلل

 لاق و مهيسنف هللا أوسن ىلاعت هللا لاق كرتلااضب [نامسنلاو همسن هنأ هسفن نم ىرأ
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 ةزمطا كرترايتخالاودربملالاقهيف زمطلامهضعب زاج أو كني لضفلااوسنتالو

 وهتيكسلان با لاق واسنلا ق رعلقتالو قرعر وصقم ح.:ةلاباسنلا ىجمصالا لاق

 ”ىرقواطالتعاق رخ نمةًارملاهيةلتاماهرسكو نونلاحتفب ىسنلا واسنلا قرع :ش

 نيلحنر ملال زانهىف طةسامو ىسنامىمنلاوايستمايسن تنكو ىلاعتهلوقامبم
 دق زمط اها ص واصعلاةاسنملاو مءاسنأ اوعبتتنولوقي مهمءتمأ لاذر نم

 هعزو حتفلابةوشنلانيب ناركس ىأ ناوشن لجر (اشن) زومهملافترك ذ
 ىسراف جتساشنلاوهاشنلاو ركس ىأىشتنادقو رسكلابةوشن هيف عمسهنا سنوي .

 ىصاونلاةدحاوةيصانلا(اصن) انملزانمللاولاقاك افيفْحهرطش ف دح برعم

 نوصنت كلام اهنءىلاعتهللاىضر ةشئاعتلاق ادع هبابو هتيصان ىلع ضبقهاصنو

 رسكلابوضنلا (اضن) تيلاسأرعرستتهرك اهم اكهتبصانن ودع ىأ تيم

 هل زههريعب ىضن أو ةاضنم ىبفرافسالااهتضن ا دقو ةوضن ةقانلاو لوزهملارععبلا
 اضيأ وضنلاوهلثم هفمسسىشفتناو ادعامبابودهإسهفيساضن وهعلخ هبوثاضنو

 ءاطنالا (اطن ) هتياباوهتقلخأ هتيضتناوبوللا تيضن ًاوقلخلابوثلا

 نزوبايعنهاعنرهل هاعنلاقيتوملارخ ىننلا (ىن) نملالهأ ةغلب ءاطعالا

 ىننلاو نالف ىبنءاح لاقي ىبنلا لئثم ليعف ىلعىنلاو مضل اباضي اانا معن و كس
 ةارملاو ةلزاغملاةاغانملا (ىنن ) توملا ري أب ىذلا وهوىءانلادب دشتلاءاضيأ

 لاقي ىردبابو هدرطهافن (ىل) هريسيو هيجعباع هماكت ىأ ىلا ىعانت

 * ايفانواليتق؟ اراححبصاف * ىعاطقلالاقمزاب ودعتباضبأ نو ىنتنافهافن

 "يذلا نم نام مهل !ةيافنلاو نايفانتبامهو كلذ ىفاناذ_هلوقتو ايفتنم ىأ
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 ةواقن رسكلا.“ىشلاىتنوهرايخامهمف مخلب هتياقنو 'ىشلاةوأقن (اتن) هتءادرل

 لمرلا بيثك روصقماقنلاو ةفاظنلادودمءاقنلاو فيظن ىأ ققن وهف حتفلا

 قنتلاو رايتخالا ءاقتنالاو فيظنتلا ةيقدتلاو اضيبأ نايقنو ناوقن هتينثتو

 ةيقنم ةقانهذه لاقي خم ىأ قتاهيفراصو تنمس ىأاهريغو لب الا تقن اوريختلا

 50 ؟) ةلاكن كش حرجو مهيف لتق 5 ودعلا ف ؟ن ( < -:) قتالهذهو

 | 1-1 ثي دخلا فوامسباب نمءاجاعي رودملاو حتفل بءاع رسكلاب ىمتيمريغولاملا
 لجرلا ىمبو هعف روهلم دنس نالف ىلا ثب دوس | ىو ىمخهن ال قل ا عب هللا ةيماش

 اففخم ثيدخلات رع ىنمصالالاق ستئاوه ىقلاو ىرامهبابو هسن هبال

 ةميغلاهجورلع هتغلب ىأة يمت هتيم وريخلاو حالاص الاه جو ىلع هتغلب ىأ

 عدوتيمصأاملك ثيدخلا ىفو تاممث هنعباغاذاهاعاف ديصلا ىروداسفالاو
 هجولاىونلاواغي أةينلاوهلثم ىوتناومزعةاونوةبن ىود, ىون(ىون) تيعأام

 وه ىذلاىونلاامأو ريغال ةئّؤم ىهودعبوأ برقنم رفاسملا هبون ىذلا

 لاقياك مهارد ةسمخ ةاونلاوءاونأ هعمحو كن وهفرغلاةأون عمج

 دض ىلا (ىهمن) زوم لا فرك ذدقوزمطاهلصأ وءاداع»اوانو شذ نيرشعلل

 0 وهانتو فك ىأ ىهانت وهنع ىبن |وايهم هاه اذك نعهاهمو مالا
 ةيلاول ومن قنوت انزع زي قورفل ووزع الهنا لاقيواضعب مهضعب ىهمن ىأ

 فتقو اذاءاملا ىهانتو حيبقلا نع ىهنتاهناللوقعلا ىهو ىبنلاةدحاو مضلاب
 غلب ىأ يهانتو ىهتاف ريخلا هيلاىهنأ و غالبالا ءاهنالاو نكسو ريدغلا ىف

 هءا هانعم لجر نم كيهان لجر ادهلاقبو هتياهم غلب لق, ةياغلا ةياهنلاو
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 رك ذيةأسما نم كتيهان ةأرما هذهو هريغ ىلطت نع كاهن هئانغو هدح
 نم كيها هللادبعاده ةفرعملافلوقتو لعاف مساهنالعمجمو ىثبوثنؤبو

 لاقيدعولاى أولا (ىأو) 4 واولالصفإ# لاخلا لع كرهان سصنتف لجر

 هعمجو باتكلاىح ولا( ىمو)ىّثحولا راما كب رحتلاب ىأولاوايأو هبا ودنم

 مالكلاو ماهلالاوةلاسرلاوةباتكلاو ةراشالااضيأ وهو ىلحو لح لثمىجو

 اضيأىح وأو ايحوهيحمالكلاهيلاجولاقي كريغملاهتيقلأاملكو وحلا

 هئاسن أ ىلا هللا حو أو بتك ىااضي|ىحوأو حووه يف مالكب هملك,ن اوهو

 رصقيو دع ةعرسلااحولاو اوحبس نأ مهلا حوف ىلاعت هللا لاق راشأىحوأو

 ىحوتوملاقب عيرسلا ل يعف ىلع جولاوراديلارادملا حولا ىجولالاقبو

 دعب جرام نوكسلا,بىدولا (ىدو) دصقو ىرحهناضرمىخوت (ىخو)
 فلاريغب ايدو ىدب ىدوهنملوةتىومالا نعديدشتلا,يدولااذكو لولا

 تبطعأةيدهيدآل تقلا يدووواولا نم ضوعءاط او تايدلاةدحاوةيدلاو

 اودةعامجللوايدن الل وانالفدتلقدهنتمأاذاو هتدتدخ أ تءدناوهتبد

 ةدحاولا لسفلاراغص لمف ىلع ىدولاودوم وهف كله لجرلا ى دوو انالف

 لاقءايلا نءةرسكلاباوفك ااعروفورعم ىداولاوةيدو
 لثم ىدو عم هن أك سايق ري غىلعةيدوالا عم او * قهاشلابداولارقرقرق *

 ثيدحاىفو هلك ١ ايروهيريهف وج حبقلاىرو (ىرو) رهمأل ةيرمسأو ىرمس

 "ىلع نأ نم ريخ ثيدحل ! ماك تلق # هيريقح احق ؟دح ا فوج 'ىلتعنال

 ةغل هيفوهراثتجرخايرورسكلاىريدنزلا ىرووقلخلاىرولاوأرعش
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 ىراوو هافخأةيروت هاروو هريغداروأو امهيفرسكلا,ىريىروىرخا

 هفضتاذاو دادضالا نموهومادق نعي ن وكي دقو ف اخ ىنععءاروورتتسا

 ىلا متهلوقو دعب نهولبق نمكل وةك ةياغلا ىلعهعف رتفءارو نم هتمقل تلق

 هريغربظأ أو هرتس ىأَدب روت ريما ىرولوقتو مهمامأ ىأ كلمم» ءاروناكو

 ىسموأ ( ىمو) ريظبال ثيحهءاروهلعجدت اكناسنالاع ارونمذوخ مدن 3

 ركذموه ىومالالاقو ةث ؤمىهءارفلالاقدب قلحنامىسوملاو هتلح هسأر
 لاق لجرمساىسومو ىومالا ن مالا هيف ركذتلا عمسن ديبعوبأ لاقو ريغال
 ىلع فرصن, ال عفو ةركنلا ىفهف ارصن !ليل دي لعفم وهءالاعلانبورمعوبأ

 وه ىاسكلالاقو تلعف ذأ لك نم ىنبب هنال ىلعف نم تك االعفمنالولاح لك

 هاساوو سعىؤقرمدقو ىسوموىوسومهلاةبستلاو سوم ىف مم دقو ىلعف
 عم اوهريغو سر فلا نول مهظمم فل اخينول لك ةيشلا ( ىشو) ءاسأ ىف ةفيعض ةغل
 ىثولاق.و اهنولرئاس فل ان ولاهيف سل ىأابيف ةيشال ىلاعتهلوقو تايش
 ىثولاو ىثوموىشوموبف ةزكلاددش ةيشوتءاشووةيشوايشو هيي بونلا
 ةياشو ناطلسلاىلاهبىثوو بذك ىأ همالكىشولابو فور عم بايثلا نم
 حتف ةياصولا م مالأو هيصوهلعج هللاىصوأو 'ىشب هلى دوا (ىصو) ىس ىأ

 موقلا ىصاوتو ةاصولامسالاو نعم ةيسصوتءاصوو ءاصوأواهرسكوواولا
 ناوع مكدنع نبماف اركمانلااوص وتس ا ثيدحلا فو اضعب مهضعب ىصوأ

 ثيدحلا ىعووءاعولا ىفهلعج عاتااودازلاىعوأو ةيعوالا دحاوءاعولا (ىعو)
 نم مهمولق ىف نورمضي ىأن وعوياع ملعأهللاو ةيعاون ذأو هظفح ايعو هيعن
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 نماهيفالىغوبرحالليقهنمو تاوصالاوةيلخلاىغولا (ىىو) بيذكتلا
 ىووىنءعىفوأوءافودديءب فولاةيردغلادضءافولا (ىفو) ةيلخاوتوملا

 ء .هلاىلع ىفوأو ىف اولايفولاو ثكو متىأ لوعف ىعاسيفورسكل, فب "ىذا

 قع مافونو هةح ىفوتساوانفاوهاطعأ ىأىف : هع .ةفوتءافوو هقحمافوأو ف رشأ

 اوماتتموقلا اونو ىف آنالف ىفاووتوملاةافولاوه4 حور ضبق ىأوللا هاقونو

 ةيقتلاةاقتلاو دحاوىتتلاو ىوقتلاو ىذقبىغقكى تيتو وشي ىقتا ( قو )
 ةباقو هللا ءاقوو, نع ىتتأو قون هللهاقت ااماولاقو قنا ىتتلاوةاقتو ةيقتىتنا لاقي

 ثيدحلافةيقوالاو ةغلواولاحتفو ءاساللقلااضي|ة اق ولاو هظفخح رسكلاب
 دنعةيقوالاو سانلاهف راعتبامفمويلاامأو ىغمامفناك اذكوامهردن وءبرأ

 عمجاو راتسااثلثوراتساوهومثرد عابسأةسم و مثاردةرشعنزوءابطالا

 سأرهبدشيامءاكولا (ىو) عما يفءايلا تففخ تئشن اوءايلادي دشتب قاوالا
 ءاكولايهدش هام س ىفام ىلع كوأو اهءاكو واهصافع طغةح | ثي د !ىفو ةبرقلا
 ءاقسلا كو باك امعسامهنبام المي ىاةورملاوافصلا نيب كوي ناكدناثي دخلا ىفو

 كوأ مط وق نم وهودف كوب هنأك ماكتي الف تأ كسب ناك هناهانعم لمقو *لملادعب

 ىلودعب دعابتلاقيوندلاوبرقلاماللان وكسب ىلولا (ىلو) تكسا ىا كلح

 هالوو ذاش وهو امييف رسكلاب هيلي هيل وهنم لاقي كب راقيامت ىأكيليامم لكو

 انورعمءالوأوامهيفةيالو عيبلا لجرلا ىلوودليلا ىلاولا ىلواذكو ةيلون'ىنثلا
 عيبهالوواذك لمعريمالاهالوو ذاش وهو فورعملل ءالوأام بجعتلا يف لاقيو

 لكل ووللاعتهلوقو ربدأا,راهىلوو ضرعأ هنعىلوتودإةت لمعلا ىلوتوئثلا



 ءايلاوواولابا#ءاطاوو اولا لصف 11/
 نم لكو هالوتهنملاق ودعلادخض ل ولاو هبج وباهلبقتسم ىاابل وموه ةبجو

 راملاو رصانلاو معلانباو قتعملاو قتعملاىلوملاو هيلو وهفدحاومأىلو
 ءالو امهس ىلاولاقيو ةاداعلادضةالاوملاو قتعملاءالو ءالولاو فيلحلاو

 ناربش مهياعملاونو ةعباتتم ىاءال ولا ىلعءايشالاه ذه لعف او عب ات ىأ رسكلاب

 ارسكلابةيالولا تيكسلا نب الاق ةياغلا غلب ىأدمالا ىلع ىل وتس او عبانت

 رسكلابو ردصملاحتفلابةيالولاهيوبيسلاقو ةرصنلارسكلاو حتفلا,ةيالولاو
 هبل زن يأ كل ييام هبراقهانعم ىبمصالا لاق ديعوو ددهم كل ىلوأ مط وقو مسالا
 ىأ اذكب ىلوأن الف و ىىمصالاهلاقامت نسح أ ىلوأ ىفدح أ لقيملو لعن لاق

 فعضلاق ولا (ىتو) ايلولاىهةآرملاىفوىلوالا وهلاقيوردجأ وهب ىرحأ

 فعض ىأانووقو رسكلاب نيرمالا ف ىقولاةبءامعالا ولالكلاو روتفلاو

 ءانملاو رمدق هتجاح ىفىتاوتوهلعفب لا زي ال ىا|ذك ىلعشي ب الن الف وناووبف
 ىبم ءاقسلاىهو (ىهو) قولان «لاعفم وهواهؤاف سمو نفسلاءالكدملا

 قيرصمهنمو * هٌؤاقس-ىهو نم ليبس لخلثملاىفوقشناوقرخايهو رسكلاب
 لاو طوقسلاب مثو فعضاذا ل طئاخا ىهوو مقتسيال نإ برضب هٌوامةالفلاب

 كيولاقبو بجعت ةلك ىو (ايو) هيبشااموأرسك اهءاصأ ىاهدي ضواف هب رض
 لاق ن اك«ولوقتةددشملاو ةفنحلانأك نع ىو لّسخ دئدقوهللادسعل ىوو

 كيووهىناكسلالاقو نأك لوقتف *ئدتبتمث ىولوقتةلوصفم هليلخلا
 ةنيللا فلالا با نم اوف ىئاكلا ل وق ركدذ رث أ ءانعمو نأ هيلع لخدأ

 ىمشلا ءوضنمتدبلاىف هارت ىدلا ثدنملا ئشلاءامطا (امه) ة6ءاطا لصف



 5.8 ءاملاوواولاب اب ب ءاطا لصف

 ةآرمالو طعأ ىأ لج رابثاه (اته) ةريغلاةوبطاوب ا رتلاقاقداضي اءامطاو

 لك اةهىفد عملو تيهىفةسصدهرك ذدقاتهىفدرك ذاملك تلق * تاه

 ءاجمواضي اءاجغوا دع هبابودملادضءاجطلا (اجه) هضعب لب تيهىفروكذملا

 اهماجحو ءاجهواوجهفورخلا|توجهوهتمجهلقتالو ىجبم وهفءاتلا حتفب

 لاقي ثن وبورك ديةلالدلاوداشر لا ىدملا (ىده) ىعع هلك اهتمجبهم و ةمجبم

 ءالل علان ورم وب لاق مط دب مو أ ىلاعتهلوقو ىدهدهب دم نب لل هللأ وأ ده

 زاجحلا لها ةغلمده هتف رعةيادهتيبلاو قيرطلا هتيدهو مط نيس وانعم

 باتكلا ىفىدهدرودق تلق #* رادلاىلاوقيرطلاىلاهتبدهلوقيمهريغو
 هلوقو مقتسملاطارصلاان ده | ىلاعتهلوقك هسفنب ىدعم هجوأ ةثالث ىلع زيزعلا
 ادم انا ده ىذلا هلل دم | ىلاعتهل وقك ماللاب ىدعمو نيدجننلاهانب دهو ىلاعت

 ءاوسمللااندهاوىلاعتهل وةك ىلاىدعمو قدا ىدبمهللإ لق ىلاعتهلوقو
 لاق لضخب نمىدبالهللا نأ ىلاءتهلوقوىنعع ىدتهاو ىدهولاق طارصلا

 نا ىدهملاملاَقي معنلا نممرخلا ىلا ىدهمامىدطاو ىدتبمالدانعمءارفلا

 ءاطا رسكحي هني ده نسح |ام لاهو ةبدهو ةيدهةدحأ ولاواددشم و اممم

 راس ىأ نالف يدهىدهلاهو رمتوة رك لثم ىدهعمجأو هءريس ىاابحتفو

 انا دط اةدحاو ةيدطاوقنعلاىداطاو رامحت ىدهاودهأو ثري د |ىفو هريس

 اوداهم ثيدححلا فو ضعب ىلا مهضعب ىدهمنآ ىداهنلاو هيلاودل ىدهأ لاقب

 ءاذهو اوذهاضي ودب وانايذهوايذه ىذه هقطدم فىذه (ىذه) اوباح



 ءاملاوواولاب اب # ءاملاوءاطأ لصف - ن٠

 واولاوءاطاحتفب ىوارطاعمجلاو ةمخضلااصءلارسكلابةوارطا ( اره)

 عمدلاو ءاملاىمه (ىمه) ةوذهوفهيافهدقوةلزلاةوفط ا (افه) داب مساةارهو

 برعم وهو ءاطارسكحب مهازدلانايمص و نيتحتفباضي |انايمهو ىروبابو لاس
 كنها ذه لوقت نيت>تفب ونهاهباصأو *ىئاهانعموةيانك ةلك خان زوب نه(انه)
 اونكتالو هب. نهمد وضعاف ةيلهاجلاءا زعب ىزهت نم ثردتحاىفو كئيشئا

 نيبامدودمتءاوملا (اوه) كينهم تر رمو كانهتأرو كونه ىنءاح لوشو

 ءاوه مهم دئف و ىلاعتهاوقو ءاوهلاخ.لكو ةبوهالا عمجلاو ضرالاوءامسلا
 ىوهو ءاوهالاعمجلاو سفدلا ىوهروصقمه وطاو مللوقعالهنالاقب

 لفساىلاطقس حتفلاب اب وهى ري ى رك ى وبه. ى وه ىمسالا ىدصهبابو بحأ

 ْن *ممأةيواهوهماهتس | ناطيشلا ه هاوهتساوهذخ الهدب ىوهأوهلثمىوبهماو

 رانلاةرقتسم ىا ةيواه هم أف يلاعت هللا لاق م الو فلاريغب ةف رعم ىهو رانلاءامسأ

 ديأاهعج نالنيعلاةنك !سلعف ىلع يدياهلصأ ديلا (ىدي) 6 ءايلا لصف ب
 ىفالا لعفا ىلع لعف عمجيالو سوافو سلفاو سافكح لدف عجامه و يديو
 ىدبالا تءمح دقو لمجاو لبجونمزاو نمرك ةدودعم ةريسب فورح
 ٌْق لوقيبرعلاض عب و عراك أو عرك ١لثمعمجلا عمج وهودايأ ىلع رعشلاق

 ةغللا هذهىلع اهتمنثو احر ل ثم ادي ديل ل وق مهضعب وءايلا ف دحيديالا عمجلا

 هللا لاقو ةقاط ىا نادينالفب ىلامو هاوق هدياوةوقلاديلاوزايحرك نايدي
 ديشدأ ردصموهو ةوقب ىا دب أب ىلاعت هل وق تاق # دي اباهانني ءامسلاو ىلاعت

 ىرهزالاصن دقو لادلا باب هعض وم لب انه ركذيل ديلاعمج سدلو ىوقاذا!ديأ



 16١ ةنيللا فلل الابإ
 ريسفتل اوا ةغللا ةثأنم ادحافرعأالو ردصملا نعي ديالايف ةي الا ذه ىلع

 ةيزلا اوطعي تح ىلاعتهلوقو دي عمحاهمأ نم ىره وجل هيلا ب هذام ىلا بهذ
 ناسحالاوةمعنلاديلاوةثيسنال ادقنهانعم لبقو مالستساوةلذ نعىأ دب نع
 اضيأ ديأواهرماكو ونيعلا مشب ىدعك اهرسسكو ءانلا مب ىدي اهعمجو ةءنطصت

 دك أ انوهو كادي تم دقاما دهواهما دق ىأ الاوهآ ةءاسلاىدي نيب نالاّشو

 هيدي ىف طةس لاقيو تنآهتنجامىا كادبت جام لاا" تناهتمدقامىا

 يف'ىثلا اذهو اومدن ىامهيدياىف طقسامل وى لاعتهلوق هنمو مدن ىا طقسأو

 يلم ىفىاىدي

 * ةنيللا فل الا بازل
 دقو ةزمه ىمستة كر حدملاوافل أىمت ةنمللافةكرحتموة نيل نارضفلالا

 واولا نم ةيللقتمهيف فلالا تناك امانرك ذولوالابابلايفةزمطاانركذ
 *ىش نم تابملقنم ريغ تافل أ ىلع نيم باما| اذه واذه لبق ىذلا بالا ىفءاملاو

 اسااهتلعجناف ةفوقومةروصةمءاجهف رح فلالا (1) هاندرفااذهلف

 تادايزلاو نيالاو دم لافورحنمفلالاو افرح مسام ثن وت ىهواهعددم

 ىق فلالا نوكتدقو هاسنتمولاكلوقابعمجةرشع تادايزلافورحو

 نينثالل ةمالع ءامسالا ىف نوكتدقو نالعفي والعف وحن. نينثالا يمض لاعفالا

 مالكلا ىف دازتدقةزمطاو زم ىهف كر م اذافنالجر وح عفر !اىلعالملدو

 فلاب امهنب تاصف نات زم#تعمتجاناف ورمعمأ كدنعديز زاوحنماهفتسالل

 ةمرلا وذلاقف



 ةئمللا فل الا باب م5

 ماسمأمأ تنأ !اقنلانيبو * لجالجنييءاسع ولا ةيمظايأ
 تلق#ةروصقمابمالديعبلان ود بير قللاهنأالا لبقأ ديزألوقناه, ىداشإ دقو
 يهولاق ديعنلاءادنل اهئ الث ىناللاايهنموأ ايأ نم وأ اي نم ةروصتماب أدير

 تيشملامو عطق فلأ وهف لص ولاىفتدئام لكو عطقفلأ ولصو فا نابرض
 نوكت دق طقلا فل أوةدئازالا لصولا فل أن وكسالو لصوفلأأوهفهف
 سااذا (اذا) أو دخأ فل اك ةيلصأن وكتدقو ءاهفتسالا فل اك ةدئاز
 اذا ككبجأ لوقت ةلمح ىلا ةفاضمالا لمعتستملو لبقتسم نامز ىلع لدي
 كيت 1 كلوق مقوماهعوقو مسااهن ىلع ليل دلاو الف مدق اذاورسسنلا رمحا
 ءاسش | ةنالث طرشلا ءازجنال ةأزاحمابمفو فرط ىهو نالف مدع موب

 انأف نتاتناكل وقكءافلا ىناثلاكت ! ىنتاتنا كلوقك لعفلا اهدحا
 مسي دبأت م دقامب ةئيس مهمص:ناوىلاعت هل وقك اذاثلاثلاو كيلا نسحم
 اذافتج رخ كلوقوكاهف تنألاحىفهتفاونءى شان وكت ون وطني مهاذا
 ىضم ىهف(ذا)امأو مأمقب تقولا ىف ديز قاحافف تجرخ ىنعملا مكاق ديز
 كلوقكب جاولا لعفلا الا اهيل ال واذا لثمةا>افملل نوكتدقونامزلا نم

 اندعاوذاوىلاعتهلوقك مالكلا ىفاعيج نادازيدقو ديزءاحذا اذنك انام
 . رعاشلالوةوان دعوو ىأى سوم

 ادرشلاةلاادرطتاك الش * ةدئاتقىفيهوكلسأاذاّح
 عماسلا لعل هربخ عمك دقن وكيوا ةذيصقلا رخآهنال موكلسا تح ىأ
 ةف وكلا نمت ج رخلوةتةباغلاءادتب ال ىهتنم وهو ضفاخ ف رحم لا (ىلا)



 1 ةنيللا فل الا بإب
 ةياهنلان الاهلخ دت م واهتغلب نوكت نازئجواهتلخدنو تن زئحوةكمملا

 ىعارلالاق دنع ىنعمي لمعتسااعرو هتزواجم عنتم اع أود رخاودخلالوال مشت

 لاقو# لب ادوذلا ىلادوذلا# ملل وقك عم ىنعع*ىجسدقو * اناوغلاىلاتداسدقف

 اذاولاقوهّللا ىلا ىراصن انملاقو مكللاوماىلامهاوما| ولك انالو ىلاعتهللا
 اديزناالآ لوقت هيبنتلاءالكسلاهب حتتفي فرخ (الآ) امأو .منيطايش ىلا اولخ
 هدحاو هظفل نمهلدحأو ال عمل (ول وأ)امأ وجراخاديزنا ماعال وقتاكجراخ

 لام الات الوأوبابلالاولوأ قءاح لوقتتاذاهدحاوثانالل (تالوأو)وذ

 ثنؤمللهذورك ذمللاذدهدحاوهظفل نمهلدحاوالعحاضباوبف (ىلوأ) امأو
 ءالواتلقف رسكلاىلع هتنش هءددمنأو ءايلاهتنتك هترصق ناف معقب و دع

 ديزوب |لاق ءال ؤهلوقتف هسنتالاه هءلع لخدتوكثن ملاورك ذملاهيف ىوتسو
 لخدتهيلعو اضيأن ون وةزمطارسكف كموقءالؤهلوقب نمبرعلا نمو

 كلذدحاوف كغل وا لاق نم ىناسكلا لاق كالوأو كل وال وقتباطخلا فاك

 رغىكغا وأ اولاقاعر و كعاوألثم كلالوأو كاذهدحاوف كالوألاقنمو

 رعاشلال اق ءالقعلا

 مايالاكئل وأ دعب شيعلاو * ىوللا ةلزئمدعب لزانملامذ

 ىلالاامأو الؤ مهنع ناك كئل وأ لكداؤفلاو رصبلاو عم كلانا ىلاعت هللا لاقو

 فرحوبف(الا)اماو ىذلاهدحاوهظفل نمهلدحا والعجحاضيأ وبف ىلعلانزوب

 ء.دقملاو غرفملاو ىننلا دعبو باجنالا دعب هجوأ ةسمح ىلعهب ىنئتس ءانثتسا

 ىنئتسملا سنج ريغ نم ىنفتسم |نال نكل ىنعع عطقنملاءانشتسا فن وكيو عطقنلاو



 ةنمللا فل الا باب 5م 1

 تعبتأو ريغ عضومىف اهدعبامواهتلعج اهبتفصو نافالب, ف صويدقو هنم
 ناكول يلاعتهلوقك ديزالاموقلا ىفءاج تانقف با رعالا ىاملبقاماهدعب مسالا
 برك دعمن ب. ورمعلوقواتدسفل هللا الإ ةط اامهف

 نادقرفلاالا كيب رمعل * هوخأهقرافم أ لكو
 ةفصلار يغلصأو ةضراعةفطلاوءانثتسالاالا لصأو ني دق رفلاريغلاقهن اك
 رعاشلالوقكواولاك ةفطاعالا وكت دقو ضراعءانثتسالاو

 مسراط سرد مل نأ ديس !اةردغااراداط ىرأو

 مح دلاوخ حايرلا هلع #* تعفد ادماهادامرالا

 كل نبأ نم ىأ اذه كلى ألوم: نبا ءانعم ىت أ(ىأ)ادامرواراداط ىرأدبرب
 ةبج ىأ نمهانعم كتا ىنتاتىف أ لوقت اهم ىزاجحي ىلا ف ورظلا نم ىهوأ ده

 كل فك ىا نصا حتفتنأ كلىبأ لوقت فكي نععبن دقو كتا تأت

 ةاصتملا تأرمضملا عيمح هب لصتيو مهم مسايا (ايا) نناىفقبسدقفان | اماو كلذ

 فاكلاكىهف بارعالا نماملعذضومالواناباوهاياو ىاياوكايال وقت ةب وصنملا

 نونلاوءاطاوءايلاو فاكلا نماهدعباموىهلب تناقنونلاو فلالاوكلذفف

 ايان نيب وحنلا ضعب لاقو ةفاضا ريغ نم دح او“ىشك ب اطخلابد وصقملا نعاس
 لقتالو ىتتب رض ل وقتنا حصي هنال ىايأ تب رضلوقتو هد عبام ىلا فاضم

 نوكندقو كاياكتي يضل وقتو فاكلا. هنع كئانغتسال كاباتب رض

 لثمكامه لاقي و دعابت اق كن اكل عف نملدب وهو دسالاو كايا لوقت ري ذحتلل

 (!) واوالب اذك لعفتن اك ايا لقتالواذك ل عفتناوكانالوقتوقارهوقارا



 5م 0 ةئيللا فل الا باب

 لعفلاقاصلال ىهو ءامسالا لع لوخدلا,صتو را لما وعنمفرحءابلا
 كلف ىدعتب ال لعف لكوهب رو رملا تقصل أكن اكد زب ترسم لوقت هب لوعفملا

 نوكتدقو هريطوهراطأو هبراطلوقتدبد_كتلاوةزمطاو ءابلادهي دعتنأ

 عضواعرو اريصن وايداهكب رب قكوىلاعتهلوقواذك كبس كل وقك ةدئاز

 هنمانْنأ نم موهعمو ىلاعتهلوقكىلععضوم عضوب دقو لج ا نمكل وق عض وم

 رعاشلا ل وقكءابلا عضوم ىلع عضوب اكراني د ىلع ىأر ادب

 اهاضر ينبجعأ هللا رمعل * ريشق نب ىلعتيضراذا
 (1ن) نع ىنععتسلا ادهىفىلع ناروهشملافورعملا تلق * ىفتيضرىأ

 عمجللءال وأو ةيئثتلل ناتوهذ لثم نورك ذملل اذل ثم ثن والا يلاهب راشي مسا أن

 تئج تصطاخاذاوءالؤهونالاهو دنهااه لوقتف هستللاه اهيلع لخدبو

 كنان“ ةينثتللوةثبدر ةغل ىهوءاتلاححتفب كلتو كانو كلتو كينتاةف فاكلاب

 ةيطاخم نا فاكلاف كال الوأو كالوأو كئلوأ عمجاو ديبدشتلاب كناتو

 35 ذتلا ىف هيلاريشت نا فاكلالئقامو عملا رة و ثينأتلاورك ذتلاىف

 هلئاسم نم ءىشىف'ئط + لصالا !ذهتظفحناف عمجلا وةينثتلاو ثدن ًاتلاو

 كلتىلعاه لخديالودنه كاناهو دنه كيتاهلوقت كانو كبت ىلعاه لخ دينو

 تادايزلا فو رح نم ف رحءاتلاو كلت ىفةغل كلاتو هيسنتلااه نم ض وعماللانال

 لوقت ةيئاغلا مأ ىف لخ دتو لعفت تنل وقت يطاخمللا لبقتسملا فدازت ىهو

 اوحرفتلف كلذ ىلاعتهلوق "”يرقاكبطاخلا م ىناهولاخسد اب رو دنه مقتل

 لعفاكل وقباهنعءانغتسالل ةئيدرةغل بطاخل ار مآ ىفنماللا لاخدا شفخال لاق
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 لجرا| هز ىفلوقتفهلعاف مسرملامفاضي أ لخدت وةبق ردعتم هناف ىئاغلا فالح

 ءابلا نم لدبوأولاو واولا نم ا وادب
 لوأقفف ثنؤمللدازتدقو مسالا اذهريغىف لخدتالو | انك ناكدقل هللاتلاَش

 تناكمسالا نع ترك اتزان تلعفاو لمت هلق ىفالاوخ فو قسما

 تلعف كل وق ىف لعافلاررمضز وكن دقو ةمالعتناكتهدقت ناواريمض

 قدي تيطاعت ا وةيعقلا ؟ كيك لع نان لاو تك تلاذق قوتجسو

 دعءاجت ف رحءاحلا (اح) ةيواتءاتلا ل عابيفاوق قلاةديصقلاةيسنوترسك
 ىذلوقت ثنءوملالاذلارسكب ىذو رك ذملا اهب راشيمسااذ (اذ) رصقبو

 اضيأ هذهوهللاةمأ ىدهوديزاذهتاقهستلااهاهلع تلخدأ ناف هللاةمأ

 طقستف امهنوكسل نيفلالا عامجا حصبال هنال ناذاذةينثتو ءاطا كبررحتب
 فلا نا ا و ارا

 ةغل ىلع اهنا ليق وبا رعااهف عتبالاذ فلانالنارحاسل ناذهنا ١ ارفةستتلا

 كاذ تلقف فاكلابتثج تبطاخناف هظفل ريغ نم'الوأ عما وك شرما
 ديعب هلا امويامناىلع ليلدابيفو باطخالفاكلاوةدئاز ماللاف كل

 0 ا

 ثن *وملل ىذ لءفاكلا لخدتنالو كلت ىلع ملخ د: خم كنل وأىنعال وتالذ

 ةينئثتلا ىف لوقتو أطخهنافكيذ لقتالوكلتوكملوقتات لعابلخ دناعاو
 ثنومللو ديدشتلا كناذ اولاقاعرورخاو بصنلاىفكديذو عفرلاىفكناذ

 (وذ) امأوات قبس فاكلا كح و كئلوأ عمجلا ودي دشتل باضيبأ كنانو كنان



 ١ن ىلا هةتفضأة ركن هءثفص ونافافاضم الان وكبالف بحاص ىنعم

 ,زىلاالو اوت لا هةفاخا زوحمنال دماللا وفل الا ىلا هتفضأ ةف رعم هب

 ] كفي لام ى و ذنءاج رولامتاذت ما ولامىذ ١ لج رب ترم لون

 تاوذةوسنبو و سدكل الو وذلاحرب وهكنم لدعى وذاودهشأو ىلاعتهللا

 لثمىوذ ذوذلصأ اوتاماسمءاتك بصنلا عض ومىفءاتلارسكب لاملاتاوذايو لام

 تاذهتبقل لوقت نكمتمريغنامز فرظ وهف حابصوذوةسمتاذ مط وقام ا واصع

 اري ب ءاسم اذوحايصاذوةسمتاذوءاشعلاتاذو ة اد تاذوقللتافوبو ْ

 ديك 0 مكوفو 0

 ولاو ءاكبلإةلعد 0 08 ف
 ا

 ىذلا انلا عذ وما وعج
 نوكي

 ىفكلذوءادتبالل

 رشأاباوج

 اكنوقك ْط
 تنافرزتنا

 ا سل

 : لنا عا اوقنال صعب قهدضعب لمعي فن اتسم مالكءافل ادعبام

 ىهملاو صالاد_عب اب. تثج اذا لولا ذكوءافلاباب|ا وج تراصةلج او هريخ

 .ثالاهذهيف ءافلادعبامبصنت كناالاضرعلاو ىنملاونلاوماهفتسالاو
 كرزكلو ,نادحالا ةلعةرايزلا لعجم كيلا نسحاف قرزل وقتنأرامضإبة تسلا ١

 دك (اذك ) لاح لكىلع كيلا نسحأنا ادبأى أش نم كاذ تلف | '
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 ىدنع لوقت زييغلا ىلعهدعب ام بصنتف ؟ ىرج ىرج دقوا ذك ت لعف لوقت

 هتنا اهانعم عدرورج زةلك الك (الك) ةيانكلاكهنالامهرداذك و اذك
 عمطبال ىأ الاكمعن ةنج لخ دي نأ مهنم *ىرمأ لك ع مطب أ ىلاعت هل رقت كملنا
 فرح (ال) ةيصانلاءاعفسنل هتنيمل نئلالكهلوقك اقحىنعمب ن وكي دقو كلذفف
 نوكيدقو ادغلعفب الت لق ادغلعفي وهلاق اذا لعفلا عقيل و لعفب كل وقل ىنن

 نم ىهنم لك هب ىهنب دب ز مقببال و مقتال كا وةكى بنل ن وكي دقو معن و ىلبلا دض
 ذأ كفتمافتعا دحست ال[ كعنمام ىلاعتهلوقك اوغلن وك,دقو رضضاح و تئاغ

 كل وقك ل "والا هيف لخدامت ىتاثلا جا رخال فطع ف رح ن وكي دق ودجست
 فطعفرح نوكتنأنمتجرخواولااهلعتلخد أنافارمعالا ديز تدار

 ضعب ىلع اهضعب لخديال فطعلا فورحزال ورم الوديزمقبإكلوقك
 ىف قيساك تال لاقبف ءاتلاميفدازتدقو ىنلادبك ًاتلالو فطعلاواولان وكتف
 ( ول) دجلاالمف ريدجلا كاوةك اهفلأتبهذماللاو فل الااجابقتسا اذاو تيل
 كتمرك ال ىتتئجولل وقت ل”والا عانتما لد+أ نم ىتاذلا عانتمالوهو نمت فرح
 (الول) امأو لّوالاعوقةو لجأ نمهىاثلا عقوتاهمال ءازجلل تلازادضوهو
 ديزالول لوقت لالا لجأ نم ىتاثلا عنعالولن !كاذو ولون | ىنعم نم ةبكرذ
 وهواله عع نوك, دقو د, زدوجو لجأ نم كالطا عوقو عنتما ىاانكلط

 ام (ام) بيرق لجأ ىلا نترخأ الول ىلاعتهلوقهنمو زيزعلانارقلا ىف ريثك
 ءازطاو كدنعامتباروحن ريملاو كدنءاموح ماهفتسالاهجوأ ةعست ىلع
 دانس لوف قل مقل عمامو اديز نسحأام وحنرجعتلاو لعف أ لعفتام وحن
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 كلب جعماع تر ص وحن تعنلااممزلب ةركن و كءعينص ىأ تءعدصام ىتغلب وحن
 ةفاك ريغو قلطنمديزاعا وحن لمعلا نعةفاك ةدبازو كا|بجعمءئش ىأ

 ةيفانلاو احراخديزامو ديزج رخام وحن ةيفانو هللا نمة مح امف ىلاعتهلوقوح
 زاجحلا لهأة غل فلمعتو سائقلا وهو ةراوداهمال دح لهأ ةغل ىف لمعنال

 اهنمةفو ذح ءىحن وا رششب اذه ام ىلاعت هللا لاق واح ر اخ ديزام لوقت سدلب اهمشن

 بسنت ةديبعوبأ لاق تولءاستي معو مبو ملوحتافرحاهملاتممضاذا فلالا
 لخدتو ىرتناىنعيىرئامأ رعاشلالوقو ةيوامامىلعاهفا وق ىلا ةديصقلا

 ناالا لقتامتف ذحول و مقأ نموقتامأ كلوةك ةليقلاو ةفيفخلا نؤنلااهدعب
 ىنعمىفامان وكتولاق ةدك ولان ونلا ل_خدن + وديريتلق * نودت+ومقأ مقت

 امهمزا ليال |معزو ءازجخل |ىنعماهبفامهم|ذكواماماعدي ز نااهمالة ازاجما

 همن وك: ناز وحدي وسسلاقو ءاه مل الاا ول ديأوا وغلاماهملا تمضامابلصأ

 هب ىزاجيو نامز نعلا ؤسوهو نكمتمريغفرظقتم (قم) اماهيلامضذاك

 مه صعب ديبعوبأعمسو طسو ىنععن وكن دق و نم ىنعمب لب ف هةغل ىفنوكتو

 هاديزاولوقت ةبدنلاف رح او (او) ىمك طسوىأىمك  مهتعضولوقب
 ىلعلدنالو نيئيشلان يب عمم ف طعلا فورح نمواولا (وزءاديزاياضي أ لاقيو
 نمرك ذ؟ءاح نأ مب وأ ىلاعتهلوقك ماهفتسالا فل اا هيلع لخدتو بيتزتلا
 ةبحاصملل عمنال ةبسانملا نمامهشي ام عمىنععن وكن دقو مبجعف أ لوقتاك مكبر
 ةيايسلا ىلاراشأو نيتابك ةعاسلاوانأ تثعب مالسلاوةالصلاهيلعهل وةك

 اديزمرك أو تق مطوقك لاحللواولان وكت دقو ةعالاعم ىأ ىطسولاو
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 اذك ناكدقل هللاو لوقتاهبمسقيدقو د 07 اوت ردا 57

 هللاووحب ريظملاىلعالا ل_خدبالو امهم جرم براقتلءا_لانملدب ىهو

 تورو ادق كل 1 دل ماسر بم نا نذر كا او كئاحو
 اهؤاحاذاح لاعتهلوقو دمح|كلوان رمط وقتك ةدئانز وك ةقواولففاو

 سول ةلك كيو. (كيرو) ةشازةفواولان وكت نأز واع اوبأتحتقو
 نم ىهو مجسعملا فو رح نم فرحءاطأ (اه ) باطخا!فاكلاو اةيسدقوحوو

 نيهيبدتلا نيب عمسجو ءالؤهمن أاهلوقتوهيتتفرحاهوتادايز لاف ورح

 هقءاطا و لسا اهم ان وقت د لرانسو ,غوهوءال ؤدايالأ اذكر 0

 يضوركذمال وه (وه) اهيرضوهب رضلوقت:ةيئاغلاو بئاغ ||نعةيانك نوكت
 موهيلاموهيناطلسوهملوحنة كر حلا نايبل فق ولا ىفءاط اداز دقو ثنؤملل
 روصةماهو قارأو قارهلثمةزمطا نمالديءاطان وكت دقو اذام م ىنعيهم
 نالفنيألاقو هذانأاه لوقت ةأرملاو اذانأاهلوقتف تنأنب الاقي سرقتلا
 ةسبرقتناكن اة رمال وكاذ وهاه ادعب ناكَن او اذ وهاهاسب رق ناكن |لوقتف
 ةعي_سلا ىلع برعلا مالك ىفدازتءاطاو كلت هاهة ديمب تناكن او هذيهاه

 قرفللو ةميركو ميركو ةب راضو براض وح ةلع افلاو لعافلا نيب قرفللب رضأ

 عم او دحاولان يب قرفللو ةأ ساو “سا وحن رفحا ىفثن*وملاو ركملا نيب
 0 ثدن أتلا مام < ظفللاثدنأتلو رمتورقب وةرمتوةر 0

 ناك اف هقاق : وةحام أه وحن امذو 1 ةباسن وةمال 1 اهجدم ام اةقل األ وةفرغو
6 

 كصق همن ًاتفامذنا زك أه و ةهادلا أوكي اينلا و ةياغلا ثدن ان لصق هنن اةفاح دم

 نس لل
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 هنمو مالكلا ريثكلا ةقاقبلاو قمحالاةجايلطا تلق * ةميهسلا ثننأت

 نم دحاوللوةلولمةأرماوةلولملجرو<يكثنءوملاو رك كملاهنف ىوتسام :

 ةثالثل عمجا ىف لخدتعباسلاو ةيحوةطبك ىثنالاو رك ذلا ىلع عقبف سنجلا

 فرح نمضوعللو ةبراوملاوةجزاولاك ةمجعللوةبلاهملاك بسنلل هجوأ
 ريبزلا نبهللادبعو رمع نب هللادنعو سانعنب هلل | دنع محو ةلدامعلاك فودحت

 تين الابلصأ اله (اله) اذه فالي دبعةدامىفةلدابعلا هللا همحر رسف تلق#
 ناكم ىلاترشأ اذاس رقتللانبهوانه (انه) ضيضحتلا نعم اهيف راصق له عم

 ديعبتلا بع ليل داهيفو باطخالفاكلاوةدئازمالللاو ديعبتلل كلانهو كانهو

 ,لثم ايأ اهلصأو ءادنلا ف ورح نمايه ( ايه) ثنؤملل رسكتو ركذمالحتفت

 نموتادايزلاف ورح نم ىهومجعملا فو رحنمفرح (ا) قارهوقارأ
 كلوقك ئنأوأناك اركذ رورجغ املكتملا نءاهم نكي دق ونيللاودملا ف ورح

 ةصاخ ءادنلاىفاهف ذح نأ كلواهتنكس تئشن ا واهتحتف تئشن | ىمالغو ىلوث
 ىاصع وحن ريغالتحتف فلالادعب تءاح نافرسكلاب دابعايوموقاي لوقت
 اهرسكو ىخ رصع متأامو ىلاعتدل وقتك عما ءايدعب تءاجنأ | ذكو ىاحرو

 قرصن لثم بوصدملا ملكت نعاوهم ىنك,ب دقو هجولاب سلو ءارقلاضعب

 نيلعفت تنأوىلعفأ كلوقك تن أتا هم الع نوكت دقو امهوحنو ىمرك أو

 ديعبلاو ب رقلاهب ىدان ف رحاب وةيوانءابلا ىلعاهيفاوق ىلا ةديصقلا بسنتو

 اودجس الأ ىلاعتهلوقو بجعت ةلك ىه رمعمب ةربق نم كلا *زجارلا لوقو
 فرحي ءافتك | ىدانااهيف فدك اودجسا ءالؤهاب الآ هانعم فيفختلابهل
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 ضرعأ فسو ىلاعت هلوقىف ىدانلا ءافتك اءادنلا فرح ف دحام ءادنلا

 لخداماف اودجسا الأ لاقهن اك هسنتللان,ه انا لمقومولعمدارملانالاذهن
 عامتجالاب فلل أت طقسو لص وفل اههالاودجسا فل آت طقس هستلل ايهيلع

 ةمرلا ىذلوقهريظن ونيسلاو فل الا نينك اسلا

 رطقلا كئاعرجالبنملازالو * البلا ىل ع يم راداب ىماساايالأ

 اراصّوح ةياهنلادح ادخ > | عبطو حيحصت دعب . راتخلا عبط م راتسلا هللا م ممل

 ةرخافلاةيلكلا ةعبطملاكلذو * ةيابنلاو ةبادملا ىفهلادمحاف # هب 7 بكشف

 رص ةديدخلا ةكسلاب رجاتلا دمحم ىدنفا هللاديعدسلا اهريدمو اهبحاصل

 8 دب د | هعبط نسحو هحبحصت نمماملاناك دقو ةرهاقلا

 .١4 ةنسنم لاوش لوآ ( دحالا ) ديعلاءوب رك
 ىزأو ةالصلا لضفا اهبحاصىلع ةيرجه

 نوركاذلا هرك ذ امك ةبحتلا

 هرك ذ نع لفغو
 نولفاغلا


